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 ضرالا# نيفاعلا ع اوراءرتبملاغ رض طوتنوصإس اك
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 اللا هموت ديلا واعرب طبومولسألا نورت رهن

 ابلاةرلزلمادال| فريك هتلاون و رعبا كر كارا

 كر لادال سور و نعض عسا تلك فيبطب عرج دوم
نااو والا سطو قل ءاعزا ا وزملكد موراي نعو تبلل

 اف عي

ل / هلم تيشيرت ورتب ركوور /زاوزبوصب
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اهتلاقرولا تل يعدم طعن هب رتل
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 عايل ازور غز يحوي عشنو عت هسه هلو
 تاقلفااو ايفان قر
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 لرفقب اوس كيلا ري ؤيضؤ طراق رراورعو رار

 قفولاو ها يتخلل كلغ كد نروصوبت
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 مانا وللا نانو زرقا عل

 /انج لوله فلا ياض عديعت ل شار اورق دبي
 لبق ؤآلات وسب يولع يخص اأو هريق الزر هلا غصن

 ملاقاة و تضج

 ولاة ةتوالالو/ولمألا رك الاوت ةركذ بوزن
 رصاا#
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!ياطلارةميلا وغلا سطو يلب اهذو د ططلاواَنوَللا
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 الاف انلار داما نااع[ر يونيو راها صم اوكا ذك

 : كدليل باذعدافامناو ردزاودا نم غنا ان وك

 31 ظ



 مؤلاوؤحلا اب دارو كر اهل توما ناب فاذا |تتعزو نارا تابرر لم يرث 12و 2 ةالضو اعدام ةذنا وفم سزعم اولا رضفلاوبرلاو ميري ورصقلاو يسلب ملاو -_ امال رغاو نما عت اهلا تور وورلد العمال
 عضوا الخارق وه وتنو هدد ل نصنر ما |/قلا وصلا
 ١ كاد زللو ارم نر طيتوما نار اهل وذل رعاعملاب ىماعت أع
 مالا 1701110
 نسوا لاوس ]وردد وصدري رين فاز يزم زي بي ءاطس امو اي عنا هاما“
 ل ارا لعام مانالا مرت و عرزناجيياصم ارت ادت
 فوثرل و م ىلا نه ام ورعت مامر تيح ارووما قطا فرعنا
 ايو دور نرد هن ع لوقو د ىدرمااوب قولك“ وق كات اذار ةيماغب جدل لصور يندم ابألا وح راند سفر وعورة ييم رخال ةريلة غ7
 ظ نيو اجيم نرببا عبو ابلغلاههشسيبو ذلة يفلاراغبا و ولا هاو وقزصاصوببوذلا يطل اذ ايسجيلا جوولا
 ل ةرغو ادزالاو يلاع ول |ىون ا موويغبت ق دولا



 نع كيبل نأ يحام للا نسرونلاوظيني ايىوقلا اسم

 لون هان دال /ئلابق قت ناس اللام جلاش راهب

 اوادغ# اليقناورتب 2!مارثغاا او رسل اسانب يضن

 : لرنع6 سل جوخ اون ليتااكمبنز ذلك ارضع

 أيرعت فصلا ثواج زب ئتلاروا نصدلا الطتناب

 .«/جل اة فوملاوةنامولا وو اهزصر وخال هبطلا ما توفت

 طا ولارممؤإ فئه ذيد نال مل لاول
 اذاكر نايلون لا انو دوار
 "طش زوم الام امو روش واريوس ويد اوما
 1 موال لبشلاوراراو لالا نالطنو المو ولن نبلارطوملا

ال ب يالا رو املا ىو
 افا لطبوبعلا مي

 مل مورد لع شلال ورمز اهاذطو ل لج س صل ذا مع

 . ةضاف مطضرقفر يملاق بكل! لطمول ام سرر

 اهل اصرعاإمل قومصر لو نوفا لقب اذلوثاونلاو

 العام نفيح نايب ءايحالا ةمامالال لكك
 متن ظن(ىو؛ اطغادق جب ذاكانوط توما” ةبشعء سان

 رسولا تف اال راورتشال مرش داو مزعلاويبتوملا نا >

 روم لاذ



 رود اوامر امل هر اذن اعتاب موعنتال ني نال كمآ نوح ءقو د اود ناز ملا مأد اوراونعنتاو باقعب مل اداويرتومار موعدا قارن ال م وبل لو لاب صويا ةزعالماو رايد هت انابنلا اجو اناويدلاتبوككتن ال نوع داو
 ةرموللطلا هرج وال ص) حن) هنعبنال ادهالا ناواشمالا
 رورو صوويرمادزكو ءاضعالب قلعت ة رودرا * زانت يضلاو نرخ رمز ننقل دقو :للغان* وو هنر وو زر وموتابمان غادي ال ”ةيفصإعتو يولإرصيلو ان درا |ويمت ديلا بوتطبنامامجادع ينو يدل ءافعلانانيتاط عرسجلا يعد وزنا .يلازز نم ئيمونشاقاو اع اوبل نسوي نقاب كول نأ طقعلوريفت» انعمزروم ا نار ابخالاو تدم دقن ورا نلاقي رريذيباالب قا هما دو
 ملا« ضعارطعت د وم ادرى طعب ارئاو هوادع ربع كو اما لما دلاوعبلاو مقلا مويا ؤقالادصبتالو ريقلا ود لاو اون راوعسال و وف اد اهنتراالاو ب و لطعتبخدطلوب (لومب ارو دل ير اومرعب موقفا

/ 

َُ : 



 هزاع فران وسنن ضع لا وطن ة شاور فوت ازماشنب

 ضعي يع صطنا ووو اهضعال سبل دوش ضرس اعلان لماعل

 ةلوتنسلا رانا اءاضعال الدكر ادعالإ امش سوارا و

 ماللاو/ولسعا( نواس مرنم جووا
 -فادبوغلا

ولع نواب لءاعالا ةامخصت وسع وال
 طبل ناك داو 

تفحم  تنالاو لولا مو اللإ/ليكضر شاى مواد عا الا
 دبه 

 30 «موحبالاوا وج الز يتلا ارا رولعمار وما زعم

 انوا رع ربلاضرتو ىوبلا نعد م تاء اكشنا
 هرلومم نا كلل

توم ا يشب !روكيكلا صرت اوزح
 ظ ملا جان امد د

 7 5-لا لايكاتدديغأعو سو جنن تزود

 دلال وةك طردها عوز مامن
 [دض احا توا ةلاربسي لتمر تستوي اجو

 "كلاود أزيدب مدير لابد نعتلفاموبتالال وكرم

 . ىفاروماببشلاورز اة ماموويدانإتلاوريوزت
 0 يس
ا (نيرصو /]مدأو اهبجوشلا رواء امرت رب

 ور ةرصن يال

 رايت ٍ



 . اب ادهاتافغأه وو ماو ةو نذر ةد اسس م او كالو راو ركل

 نبال مل اوس م مأدبة ىلا نم كن
 نامذلقتومال ادق ىكريت ممل اتغواجسرلارإ عمادوم نما تنكوبأو لا

 ”لطاتولل سوما بال دارو اأو هول عر امرين تيل

 وابندلالم لكنت اوه هرلد جل امحلتهااراو ب ل

 قمالو وكدو 2تلئولألو ةواقشلا اغا سيو هجرس

 نوما لكاذضامالاماللابرهإل اسال ترعار نإ سيدو

 ياللا" يك كابالا رولا صك مارك
 م يس ءاضنؤستل نق عاورول علا رماس فار الاثريبرشلا

يدراثالو ناطابءاسوقو فلام برق ائملاب كلر ضي ارنا
 د

 9/1 راو تلا عدلا سف طل جزل زم
 ,دعئلي فرب اجلعان اهرصغ تلا يلم مبرر كلا

 ارب ييصخش مو نانو زن -
 20110 املا سمازرطسطتر ماو ناعاينولا

 مانلاقلتثومالاوءايحؤ اطاورانازلق عبس او عسل بلا

0011 

 كد اضقنار جالا هاشجال اء ايحالاحاعراررماوهدصةرأوهالا



 ادور وزن كل! ئه يت ةايللا زر عبادك كو ىقنا/اجا
 قيتلارسلا د صا و رؤي تلو نر شبس وعإ) ناؤكصزتاوفالا
 2 اله دارشبتصازامناواراذا وقدم اطلاق حير اد قال
 كاذبا اراد ور تل دزع يضعوا نير فعل نادرا
 ورام واج ذتيعالعد واو م او كوي انما
 از رمق يا نيمو وريف نال هيدا هوان
 ركذورونازطإ يزيد ذرب رف فوزي ما رعاندلا سرت
 لانس زر كمل كوفر ررر رب وياه دوال ماع
 لو المو ارضع هور < تميزت ضف رعبلا ا يما يافع ورضف
 ٠ قاما افلا اوين اوغلو سنو زئارضخ وكلا
 موا ذلجاوةراضلاطط ن0 عما هر بني ركب
 إل ارواب رم لبخويلاهؤلثا رم تورم ةدشن ا
 . توب قرا سقولا وادب نع ططشسن اصلا اه مال
 ظ لااعلم بزر عااد دلضق دز ناذأ
 .٠ طال قفار واو اصمادادارب ترفالو مون اذن
 "ناو هولا رفالا كك وانا بنقول غن توشك اسما
 نكت ئازلا اضم صخرعآ زعم يرتاح ةرييا

0 

 يىدلا ِ

ُُ 



 اراضمموماخ ليو زنا دن امراناذلاو نكو عال مي قوص نمو
 نافطمب ناشر رلغيلا وصي ]وفيا لونا حالا حبلا ضاعشسم ناو
 0 "«خرغلا نمت لسم ولعالم نايلعتي عطس ماطفا

 ْ اا ماعلا مولربقل اربع وطب رتاج تس

 ىذا نلاويدعومنلا زل ديتول عب ةروعلا قرط إي +ورّضل ايظا
 أول نوخ دوني لعوب ووو زامل يلاقي مولا واج

 ا ىادوهتطزعتل اها وبا] اص غمار نوقيطمالو 1-7

 لا
 00 وصل ف هولا

 الط مهطيدو طخ اصلا يردي اهلايشلاو ووصل )اكو

 ذوقي ازللاعو بلوق فما د نكلاو مط ايان

 وم دلظو ياولاع رخو نصل لال زنا وعلب يري
 وك ةطغب ايم الاناكةيالا هذه دز اي زم ارنرنل

 لاي ةاكفالسألا ارب دو قيطي و نر امن عممسن ةغلاو

 ىبمديلفر لا المرن عك لوقلذ رج يشن نوفلاو

 جنلاة ضو نا :ةيالاةلسصا لقدر الرش لاّمدال ح يضلا
 رلركترينما: ةدرو 0ورماظى ا كاوظعببلابصواك اغلا

١ 



 لااا اقايكال زم ءاجن قبطي هانز تناك ارا اعزادلا يد اوض موصل نمرماع) ينقص شيثيام اسال
 نبق هوا ليت الور ارواب قل واول ضتالكلا!ولضت

 ظ هاي ]دويل فوزا دام ذإاصتخالل ل ةرامد# ظ
 ملا وو ءارس:نوجطدال دوغبطب بذل اطراف
 ظ وهال هزيبلزدال وكلا نبلغ ئسنلابل اتا شرحه ”اهل هت امرا ناب رغد مامالا ودم للكوناز دقه:
 خي هدا عصام ومو اماد داون نعد الاد ةطروفام نيو وامي غيار انه لاك وخبت اها
 زينو ودم تادعتل ازمات بالا تو عيني ريذلاا لد
 اديه نان, صيد ناهييتيو ةريك أراد
 اوربا عراطدإ ب اع نع نررموبو كرا اواني
 ٠ صاو عمون ملأ اورج لعمل اوشر تن ايسلا نم مرغوب

 لالا طا نا او احا ناكل ف الخور
 1 هاير مامرل رباه برزنا حان ار
 ئاظخعنا(متضلإو وضم ا اهب التالاموقش ماعلا ذه

 مرصع ني دولصأبو ركل[ تخارروّصلاةزلّصلاوازكص موصل اكو نارب)او ك0 5و تسفو درصن تك امااَوجْز

 م



 سا ىسيالو وملعب وع اصئالو ول ةررع سالو ووضلاوب مو

 21مل ايد ةودر شل لص يثار تن ادا نعد ياا رصا نع
 لإ مي /مايم وول نصْععي نان !رال مول ذرعا ءاضقلب
 اون ثرولانعط شب لدرام تيل كل اوزان
 لارا ورهف اموطغلول اما مإ وتميل ايريس سماوية تسر امين

 1 كدا لا اقرّصلاا اجل تل انعام اعل خاو روكا وبي

 ٍط ان/راكاذاومنالر يدب نالاوصالو انوا واصالو تلا

 لات الضمان[ وجايك ذل نوط هللا
 قس اوزنمائاسم عونا اضق ثدي ون اضا ناتو
 رباع خي شلاقفتانولصل مار ولتر ناتو ان راسو

 قار لطالا مويه ال هتضاو ام ثلثمدرصرلاء وح نييغنت
 /مجالؤلبلا اق مونت بوو هس ريك] ام ررصلا

 كولومزنلاو اد اضم, مودا موضه ادلع ان اقر دكو
 ةرجؤتنأةرالدزولاة ماجر ةنبنعرالوقاص ن | وهشلاورؤك

 ءاشلاة وبي ال نا يديضلا نصل ارتب الدرن إو القنا

 و اكناوز وع تروس عرذو نثر ول صو اناودولا

 امو انسانا ةرتس رولا لعب يلق :طنشلاو ةرييكةرلصلا



 يالا فب راو رسل يلا جر نيو موي ةودصن اش
 ذيانمشم ناز ؤفاعةمضر فوزا مهلا كولو ةريعلانع تيلاع رة وطاعته ذلك زيان عال“
 نويل واكو لخير امرحاو نلف لو ناونم ولادة ول لع
 زروق نافاس اخليك لا وتغتو
 تاارذإ كانتا هاصل يو نوادي ندور ريالا
 وو جزينزلاومرعاص صن وتأمل طم وامدلتاموتمولا هزه
 2407 رات ةرضل ان ملايات 3
 ظ اوان مون اعطالا اا لبراتةدكو هاا ا الاممي
 عطرا فاضل وبزاز رواه وعمر قش
 . «/طمورار صزؤتسمالدب ع را مروان را
 ةدمام تيفو وت يمال ناي ايلا فسم
 انو نفل ةرفلانوكو اوان بك و دونا كاكا موس
20000 
 ١ نارضاردنان ورسول زار ونا نيا نكاموط وما
 ... موصاو ار ةص/ راو صوفا ص صن ةرلصكل طا ةرلصت اركؤطعب
 . يننترو يونس امن[ ناو لامن رعب ناو امة صن وب
 م ئ )|



 يبون ثم ووفعبإم كسلا ةؤصننف كسلا وي واس
 نييونالم دويل رمان و فولو ازاكوا كمل ب ظيفو مق
 ماو و انناوما دوم ملا رغل مهول انكم نمل كارم

 وملاك هارلي اواو اك
 لاك اوطشلابب اكاد وسلا العاب شوولشلا طب
 اطاويما فقل كاع

 "را طعس الا اكو كداب

 ايلات يسع عتو الرس رونا اا

 ولصوع وسلا لاو دهن: ولا هجرك قمن
 يك

ل نافاس مزمل عني اع لذ
 يو

7 صو وي هلو لذي يغار دي واما وي م
 

 رهو تلو لرد ون طعيز ا نفور فل
 ظ

 2 ل 7 5 , 5 3 3 : 8 مك - )َ

 ..فوالانع الاد كولا زلم و نادك هالمغي زككيرطع
 بوجيالصللاامذرنوارلو الو ىز طاع ] قمر امة ريالا

 2م اّيوأول وجا ناك ذخر اوامر نايل

 طلعت نالممقتجا ا ضعرالا عدت لا ضاخ يكد
 ولو ييغلا و اةكزاجيلا اولي الا معتجا مضعبائاضواممسضناا

 ملل



 دما نا وتلوين اذك الخير اوه تس راق نادك
 موّصلا براك بكو ايقوشلا دمج ئولار يعرج زاد علام كررل تسكر واشفاومام ةركءادر زنا نانو لاق انو سيوساسلف
 1 لبس لوصمتز راما زهرماو ناكر او] زعل هدصدت وروما زي اع 0 لب اس عسنوضا ال اوطد
 00 واةوزصلا د د رزمة رفارماو انا اةريغزالاماريرصا وزر زل ةوسعلا
 ا ظ تعرضنا ملا ضلوا نانو اصلا
 ؤ نيرو رمت ةاراملالا راها ارك
 وا 4 72 لنلالإضالرصو ةدسالراكن ةللرر . ”ىدرتلاررش ماعد سمت ازسلاف اقام تبسم الاعب

9 
 هه

0 
 اروصو دلدأو ”ناهتلنو 34 ابر
 لولو اعد رز دنت ضاطنلا أل موف ومولد 3 0 0 2” 97 ير يابن ابهولقلا د ا
 .٠ ةعسالدالبزو ورتب ارغم او كولر سا هك 3 0 1 و 8 ةرنادوعردو الائلت نارا رو ةوخ كم 1 3

 0 اة نورارغل ا ب هكا اووارم
 ينص ل

000 



 رول وجر اعرد ىعسكئ نتا الا عبرا اههرديملن هكر تجت وكرم

 1 وون قلاع بلون عيل ار 2
 ا طيخ تيما سم جنم اكويشتاإ مرتبه رول ار ونجوى رصد

 َتالؤنا تناك هنوف كش اك اذوب دل نمنع خادم

 ياقزلاركواكاونروس طوب مهين را يول عرف
 فان نورنا ينل لو ننع مل نوما دواوير كت اك
 فالابرارنون ل ناابا ين وانا وهو ديلا لامة لنوم تلل عصرا

 الازخانؤالةديفاوشو او د ارحب تاو ١ اناا تاكو

 هريغواناقايلعمن طقس ويفر ور اهءل شاور [سنأ 0 هوبج ش

 نالئازكمو |رملارعأرل ؟2نلا كرار ليلووا اطنقبإ 1 طوير نال

 ٍ 4 زيفاودطافاسسإ وبا يسر يرغول توف قلل هتك قلد (االغ غو

انا ايبدرئفلا خوة ردوعزغؤمقع أهو
 لالا مراضيلا وع الال

حكم ام مدل قم اقم بارع نا وقف
 م

اجلا دي قي سلا يلا
 

 هديل ىذملا منوال انصرطإ يشم عمم تاجوكم داك نس

 لا مثو مث كرخا ما زكزممت منو حأور دود تادؤم زمن كس ةولص

 لقي ةرلصلا هزنإو ترف تقاذ اف ساسي عيارف يف عايادا

 خ١



 ظ نوجد للاي دامم بة هاو رريضإس
 ف انإيف وفريق زارا هلال ادو ة مهيب وازداد الغ قروي يماناكداو اكديم لاهل اي سادس
 رفة رضوا منازلنا ةفادلا يطوي يا وفدلا
 وفور اكان اوبصاصموكدلاال هضاب خ ةزعلا يالا ذكي

 وكره نركالو

 اروي زنئراد رعب زويا الول تلون ومال ل ١ 2و لاروزا وجلد هذول رو دنا
 يتب عضه ف رلحإ ع داهنوب وتلا دتاعلردد ردد ) ةولسط نأ

 ؛ دوعبز عوار اولا لبر وباب ابو فاوار اجاع ياش رووعة ضدمب

 لقمر نوطوزرمانل العجم ةعصوقو /ر ناري زكام تلا
 ما هذضا ميج تيل عكر ذكي رار مؤ هولّضلاط ان

 ربو ش 1



 ارباع نككمولاط نامالارصارضرضلارسولو نالوا كلانا ع . رالف وارغب ديئزسم لصف اس ارسان
 ارنب درعة يلاوضو ربو ريرب لالخ ااه ستبدأ ا ونورو دونا وكامل هلي تويتي رورو زيلارارر)رمز اكوز والا طحن ظانالااكوضاولا م ادا رانا ولن رادار زن انضر ئار قارس مال هد نة نارا سوو هل. ةول رم ءزعتر يكول وطو توران عمانباحص قرب ,« ملاوضوت فبل نلف ملرلر لاجلك يمر جير كفاني لعدم تل ما كرسطتل ودراستها ديو شدد طاع
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 د ةركاويزمارعيوض ا يلومولااض سف شخ
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 ازال ازكمولت ع ووسع دابلللارعغ نكروفاطلا سئل
 يوني ىذلاصل لال يذلا ضلال يلا ذكو لا نالها

 رانك تفويررافاب ار ف توابل بنة ريومل يتلا رتل و
 يللا هاون مسيل يومآ نازك ير انتصر

 ا م
 انه نوباصأو ءالافالاوردإ للرجيم ايدغإ)
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 د اونلاب رسول انازغب ناكر زير وبوست

ماو قره ونلائشن) اعرويلارعت شمل نال[ زاد
 غر ارا

 لجدار مزن الفاينل السكس

لاي طم مو ضاق كورال اخير ارهيلا جرت نمل رضافلا
 ةيناذ



 1 ركذا مداخن خصل دامو زن زر رعبز طا حسك عدلا واغيتخ ايس
 ابل ويزود فلاي وبر ضي دب يمال امال النار ريؤ راو 2هإ مرور هطيح يربك بالارز هال لاذ
 لوا نوار سس داو ايوا فنك 22رةسانلراعنم
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 هدرمأول نإ يه دال كمن نان لاط وها انف ناقزما
 .[يقاضلو فدا دك لطلاو اطول ددض العنز يامل ووضت
 2و كفا شلا الان رضيز وزر دال و رست طب
 . 21 كورلا طبع !ذكو رانج مد, قرت لمة صميم
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 ل كفتادلااو نانا ئ 

ا الند اروضت ذة تقعو اونا
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 نارتو مل نوت ةيب عار زظ او
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 يور سييرا نا
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 . يروم رمد
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 داكن بارق وقتل لبا قد راو فنا ارضنا

 اللعن نوياوحل مر سيكا ركون اانازنا و ازكالرع

د ومتالرغيو بعدو انتا ااهلوبأت ظ
 دعاس انآ امو 

 ل ساني ني
 ' مخلة رلاهيمما كوبل ناكغ ونسب ير

ا نول/يفس ناز هروص)اخاوإي اذا ئيينمادزاواا
 ناكزنبل

 الاي

وزا منن تداعالابدرظ كا مام در رك اأو ْ
 20 ف

موبرو يونا اهيدازنع ورق دو انته مانا ظ
 ةااعدود

 ل ل دب اد عتابو طوف وراهصوجو نيو
فع فتم ناش نسر رنج

 ةطوم ولورا 

ندم لعند ناري از ادا انلكادزاور
 انةكورنعا ياو نمل 

صتجو ناار زجل عننا اي اناره
 اهازيج در غ

 تانيلا مهل اقدام ةرهضعمد +: ردم رنا نون وك

 ركوة لدا من ل روت نم نس
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 رد ١ ةدول اردت معادن اويتصلاو ريع مدا هوشيار قم
 قالوا ومو ةاضامذو اتركوا »ملا جب كرو اذكأبرطع طر صدأ للاوم سن علك النيا !نربزلا صد لوالغال ورسم الل زاد لغم يلم مي راكد از لرد ارها يميل نع كال وفلل رت هازل امال ضهرزناراول اك اللا يعملاوذم زا
 ترارتو مجرم اصخنزسو امرعج رخ اهوالص نم ىوز دانا
 ينال ام ةلسنق جيك زلال ملط عاشو
 لت لك رصلاراب تناصواو واراسولاب اكو الا وماجد
 زارا ود واذ قمار وكر وز ائكومذانعوسب
 عبارات رطب ْ يق رضم ندب اودورطابوهف هر غرتسو
 خاوجاو تمل اكودو:لط اب يصولاو نول رص نارواول هشيم ارسع رض وا اوماج يكد زهر نعمت ل07
 ةمالازمانوكدر اادرعشم ناك اور ملا رصد اوخا رب لوضولا لذ
 راجالارادكةءدادجلا مالا زور صو تيما ىف دو كن انجلازبخ
 . وهو جات :مولم ةرمر لا تلال قا اجتاوملض
 ىرمازلامالاو ثلا ورشة كور اتعاب دك ضمت
 لا مضيق اج نك مرينا وضتوال وو غانيمؤسلط رم يرسم



 لقرار ةكذ وكت رصف قرض ة مادارا هبل

 نيكو هرب جتني الو ترمة مرر ةر شح يلا كب تلغفاث ع

ونام يمت مذوود ضعت خط قال ورش نوم
 مزن خل هت ب

راكب رو يزيل ندولارمدون اهكاوبرم
 اااماو ماد 

انف ناين اكسو الالى عرما
 1 للا نم فكل وظن هزل 

 اتجاة ياريت يغالي

 'ةدنع هيدا لعل داماس يفكتارس ما عرملا

و اهةدالا ايو وفات ياه
0 ةرلذلو للدم ضيا ص

 

 حو ولورا ظفر وس طيزذك ركب
 رونا مقوصل

ه ننكلاغزامزيمزإ زم غن نبضات امزل
 دولا! فمن طرص ه

 1 اد عدا سك يوب اعز رخو
ر كرزارباروشا عر اطيح وكذا زككو,مزاكي زن

 طاي

 هزيل ول عد انانتاوزل لاري

1 بنجر اين ريض الظاطجلبل ناز الا ةديكك فلل
/ 

 ءكوالامكرنلو 2رلا مول ويسلل نايا وري ك اوليكسكب

 ناو اذكر اعانب نمكاماواعاحا وزنك اعلق كم نام

 ذو وعام اف موقرجم مرج نمل اساور خيا ذكو دنا
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 شكة وإلهام لضغلا بس رست سراضنف ذكي اولا
 لاناتلايكداؤكءةفلاعأراقرصنت مكلف ماير وشن ل للوحات

 تبلل نكرر مث همولو جيانا وانغاةلقو مالا برنار ل نأ
 هر ورموز اه مزار لاو عجبك إاهررن م وخدوق يلا اذاه 3

 لااراو تر اولاءو انعلا ءاذك م نيو مازج وانا 26

 هاوي اهيا فلل عيار[ ةزبجي حا كامعرضغ ل 6ابوصغس نك
 نافع

211 
 كلا ناك اساددل اير اطص قاعي لع تكلا و
 2 دانة صرل ل امومضر او نشيل وفك لوذإ كومو نضككالا
 عا
 1 لاهارتولا نفكوف بالا سلا دوبو عمرنكاذاهنا ذرات

 "ايلا يا اذا ولاذكر وجلال ناطور سهم

 رواق سرنكو خمار ماتعابوعالار مور ورع
 تارا اه طبي مديل ام كماذل يتم ولام: ابدذ
 رعأن الربع تلا | ناكزشما ضلكتنفك لاذيللز اموعتزحو(منإام

 ,تنفكاناو نكمل ةوعر حرا هذا دما شكل اهرتيما تكا ذا يمول
 نك وجت دا( ززصدزكذزاجز) -زرولارحا نا وجال رثنل نفك زكأب



 ايما, ى انف سذوف ام, لكار متنا ريل. ذراينضا الجنا
 ةوعدزخن يراد حجر وفرح الر ينفر يوي اب نك وكؤم

 أم[ مضناود) | وْساهاوز امل نوك ةاباصرق الا ياوةلما اهو تكمل <لتلا
 لاول نلثاوم ناهرالا اجلا يلرج نونو لالا لذ اضل ظ

 ظ الإ وفلاسذوف ازهار ةزج ءاد تميزك بضل كنا
 رلم 0 ىلا 51 خناوصاقمامالا] ل16 فوم لاراكز ا ةروكرملا

 كوراؤنو اماما مانؤخاو تنام قاما, رلب ارم عار حرصف ل

 7 يفيوجر وار ررادار تاما مانإ مناع نحيت قرب ار مام
 2 /زاهذلا كو لو قاما نرمي معطف ويزيل هذ اول
 ركذو(ملانوبن )اوت نإ هدرا ومن اب تقام د أ اينال
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 المل او ومر لول زي ةيطح)كذ راف همر كر اخادأب اسما
 1 اد
 2ورازوقل ونا وكينا «وينومنلا] 5 امضلاطا زن از يه ك3 نذل

 اللورد كلذ ذاكوب و ضوكر فال لااا ذالارعرن ةازلعا نال
 دربال مئاؤنا] [مواهْيضمأ 0 تضع !/د/غلا قد
 لل 000007



 ظ ارص ادد( وبازرعن | ريق الاد ةيظبل نو اص يملا بات

 امس اال 30 ا اذانا وو حلا ناريلا2صدوعا

 ةيفلاي قرارا ةجاي ارا نمتورعلا 2قرلادال ظننا ا نملرو

 37 اير صعماوزعزم اولا ذا عنيا نزلا
 والااكو فوصل ناكل ملل كيا ذوو ةريار ا ْ

 .ةيالالةلوكءاوصكي ولع قلل اصلا ورا اوما كوطمشن ىم

دالا اهدزاتللن اديس اء مكان ردودي
 /ا

 لك ةفاودواو وضل داو
 . كاب

 2و نائكلاو لمقام وجو زمنا عينك ريما معابالاةدرخص

 نهدف اطقم كارو اكااو

 زعم ووصلنا تود ريزنا وصي مخلل وب ضر يما

 زنكي ردك حي زازا وم دامو رشدان رايب نكي

 نتكوأل ةرحاز لاعلان اذا يااا

 ظن //اوورصلا رك فرعا ةر ارث لإ ظنن ناوبيو نا نك

نلي مدان ازثما تكونو |روبا غراي لتامل
 لن ب

 علو ماركو او وهنبلشاور ذاق داع اير

 ديلا زضلاو م (/اوم] و

 . كاقنر را نسر راما دافكال نسوي دا رغناوتك_
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 0 انكر من وزخافننو مسام دوروازان اك توم ا ناقكا اونح
 اواو زي نافل اي: سلبا ربك تر غل يضل
 لاق زج شيلولا تومان نزعت ار داؤيسمإ سيصل هولمألا مم
 لا رف ارمانركو ذل دزه ةذيوتكولا رفح يعول وا
 ١ هييرضدتييا مد وات اولوعنيضيرلاو تاز هرمنا
 - ىرهرا يوم س قازرلاسج سرور وفاعإاجالةناويلا كت د
 نس امنا ونفع كوبل ل فاجر تساي رع ةيرعنع
 راني رو يرش ومد رنر يالا فره رميه

 .ةلولاو و ركل ما غاداكاد اذان كد تبل سون جلال حوض ا 'ش
 اوك ريو زشلا كو ومنو باك الاول نسل ضكتزلق
 ريو زسلا راما هز ذكانكلا :ر يف سونعزلو انزل دم
 زعل يلا رنا كذو ندا نضكام عينج هفابص اسم 0
 اطر اروا مولا كلي تا دكا قيقا
 هلو نسا كول :لئاع نكاد غنا: دال
 ةفاؤلورااؤوصعقر اونا :ذلث اياوعو نسا نشكافإو زر رضا
 هوا اانا هل زكا مدقلا) ويتم ومميعلا ذهنك امذاذك
 ظ ركذورردلاو رايها راهالل زدنا ريو هالو ا

 الاول



0 

 .4 ا

 بلاوي نبائلن امر اهيا وص ةباهغز اقمار او علاق
 هفاذللاو الاسرة رمنازتحيالام اينما كو فاد وخال نتن

 علطول ياللا نداومدإ ماو غغ كأس اكول زنا

 رد ةارلاظمؤ نما نكأءاوزسلنإلار لاو اذكو سهلا تريلا

 دوبل (رصمق ارد قلك انوار ك قو فانلورازاور ا

طقتام زيها اهتز ميقأمدقإلا نعلم
 0 / الاب 

0 
 ا دا 1 0 1 ا

 2 نب تاعيدعل اياك تكمل سانت | ريو

 رغبوا ايفو قال :وخلارمام قزف رو يمل:
 ”اول تارا ذكتف لورآر نإ وتر ادعو نانكلانكاماور خخ

 سات واب افاتنالقا زل صر دف لوف تناقلو

 ندعم ]انة عر شربنا ك كو خلونا اذ
 ازفركتاو ضال ركدا نكد تاتا ورانا ورعب كلثإ تاثكلا ٠

 ةزلوطوت:ةلذلا لقال اصتغالااندذغا راجيا ذك فرب

 بياكل ناررحاووتاي اصفر و او رزع ي ةنلاذ

 دل
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 ءولازلاو مزاد بنل اوك افطر عي ضكوف وسلا اريل كريز رك

 ظ [دلومو لابد بصتورما رونو ضكوناومر قناطر امرامتلاوبو يبل نعولابلإاصيال ذا لا كرين وش
 ١ يطعم انو دالوسو ديت لدجائاتناقغةرغا اقلك
 | زرملا وم ند ردك زول هناوكال هدو علا سايد . اطوندوومو فيلر ايجي تاز طنا ودوران هز
 نارا زيادا فلك قنلابرضذال اوصال يزعل
 فك رزترز لئلا فضو دوا

 هدأز تارا اكن فو مررارضؤلا وو رو ةلسيطنلاوجر اهالاول قد ناك ماهر هال وايل فرديا داك يود مال زنا اذواق دبل 9 ديدالل . ذاكر همكالاةنبعجزاجازتاوكاو ريت هاذه زخم 212 ويولاطبب تار جنو سال طبعت ماكانداع دارنا زويد ونكلاوحدوعل/ فقيل ع4 اجا ناز تدوتنو | صصو الب اي فاهنلا طسقالا
 راب + هوبا 2الصالإ ©بالا رسل اك ٠

 لول اينحأو طم رفعت دو ال نفك ة ورم ووفر فلا رولا د #7 ازكو اع واؤدالواستوا انلُثو) ةرمامارب ردا وح
 روض



 وزنازنو كو يرعو تامرلا ورك ع رزن ولات ودنا ملام تل
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 اسد وكدي مال ءادنك وكذموانئاطه نثر انكار يارا
 نيرا( ت دا وهبس ريكا قبلا وبكر ادلب ايش

 ."راعلطونلا عج ىاطنج هجم نشر لارولا تلو نانو
 اند . لوو نبل ارث دروس دوق دز واي نونلاو كمر اجلاب ون او

 اسف نيد ذيل رع و خال امو يرولاءابشرب لدار

 هزل نازلي اناء بويل زي نيا وينو نا
 _ را وغن ازهزإل اطبع راك رن تاق درا

 من تاربلافنالاو
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 اريولاو ورعب زين ءاقلاو

 ا. ان ةهبجا و ميلا تش ضو موج سيور تا
 تشك ةدايرب صن افعالا هيد روسب] ناموا نانو

00 
 دوق اكاومو نازص ىلا ووزنها «زيب ل واوج ىل ونسيت

 روان دالب متل وكلو را ززكا ذه اعروكوم يلا دبجم أع

 دره مر صاعد اء نطل وشو عدمنا نوُكرتو نسا

 ”يدزدا كة روكن مريم صو طعما نجو ردوب عيارج)م ورم ءانثأ

 "اب اناتناو :برهظناىوانفلاا روكا نال ليج ث رص ا رعغ وهز ولص)
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 |ينشاوببو (ضي) ورد ةرمت 0
 معد

0 

 0 زجل ئه نافض روان
 0000 : ادلازغةوموازص
 ىرمازلامامالا] 12 هارد ايصو ليوا طع مولع
 زاب اوش نانمل نإبس/رالد ىرورغللك و .>

 ميتلا ليل انكي دل ناهد ماهدلا] طادرم لك تانذاادضنل»
 تيكا طفلا ويل وارمغلا | ص وز انيارارسرص عل اهيازع ”

 ١ نزلا وزيد فلا كمل النعاضال الراو سرا ب نكت
 نورها“ دز سليل لان رام علشلا ازال
 وزوار اول) نايا امسكت 0 : ولاعاد يوي ازهاو نيرا
 تش تيلي ورنا -ىربازعتناعالا الا ”ءاضا "اباد الذ وهون

 0كم من ةاملا اراركر, بلاوي ميال لصغإ 7 ىلإ رج نير ااوطجت
 ط2

 ةيضونسنعنفلامم ار امراخل و ب لاو ارد ونص
 وو 5: زلط ثُم ايف اوّللاور مان الاؤطعب ميرانالاز انتل
 ديكور مخ توراشلا + داوكالا سنوات ناو تيلاوو هَ ناكل كال
 طبت ورز اهرظام ارح _ريالو شا اناؤ هان اكد غإ
 سل دل اهتسسلا “ل ال او درلا نس اجري بز مالا نال ستلا

2 
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 لولي لااا د هاو وصلاة لون
 [وزبتوبو :,وعطم نب نافعزف/ لس لنا ازيرا: شياع اخ - ةازيزتر ارا زن نابو نيا ووحاو روث[ هل ربفاب كأم 2 دوغ اةهالاغلابلا/ يك ف نص زل يا زل لا
 ربى وصارل راما وكدبتومرج) مرن الور لبق يرض

 اذه بوكا ل قمل تيل سور ةسونرر وكده جرت كود
 وير رنرج لدار بواد هنن فهد عو ديلا" در وعيزكو ناروتو ا رفا رتاج موعد مث ملمع انماروكد تيا بد اخفتااركر ب( اريرزنكاوانيمان هس لولو رلى وزع رى نانا ون وا انالاط وأ
 ىرتاطفما عماجو يامراناناؤكذادكب ووزن ازعل همت ضاؤلا خي. 8 يق مرموزيساماروكائاراظةراهاةكام املا : 5 ونوال ننام وهريكونلاة ور عضرعض منار
 ةراصءر صف انهي 71 ةراضإرانكو كرو ضل زالكتملا
 ف الم اريللا د انكؤمدازاشايل اوي ئ وعم او ورلاوص افلا امش يما[
 ب ل يقارز سطع طعبلا ىذا اا ةياخكو فة تولصو 6 (هيالأو



 الن لجل يابا واقد زيي ادم صدف
 بيير فالف ناكل فاو رو يرن ضمان قملةزغي

 ”ننلاغرد ريناد ا ءاكرتعباة نكن جربو اهنا يا ظ

2 ام مالاك اجار نمار انكار نمور تويم يتلا نا
7 

 . امو لص] عيا زور ازوبل تسلم 6 عزم
 ذا كذتءاهراو اكادحاءرفعبلا( ماذا نكن [مضوو

 .. . طاع ديلا [صولو طيار اعلن اول و ابنا نعطغم

اذكإ للا ذاهيراج ةلماوز هاوار رصيد وول
 رق

 رو ريمان اتلعداو ىدانا أب ةركتو وون

 كات مال ذل ازيلال
 و ىاهطللا فل فص هلاوودااشإ يره شارصا

0 

 يمامة رضانلا دخل ابر رضخالا قرطاج

 هلا قيايرص(ا يي 2 كنا نرلو عسا زير
ذإلاو «ب الا ضد نيرا نكن اوركد ارنع ندا

 ظ ١ يع ًائلا

 7 ةانركو فدعا وكام زئاوصا ا دنفنا نمور دح

 ضمانا رطح تيا زاب داطلد ارقي سيرا

 ' ريل ايت



 كوهاوم منان ايلول اا [دورلاووناماماو يزد اقل وردت نطلاضم هاو اخينا اما افو قل كل : انك مايزسل اديب و توون: عد ةاؤوق ةالازح انش وك اول بروف و ذعر او ترب زلط ىًالاويوايواول ماداؤزج ل ناولوا ماقلتي لدول ونال ببانف
 سل را ودايما هاف اوجوور ون ناقرام ن وار ماما اب زادداو ورنا تمال ارنا 6-5 لاين امداب دودو سمان ل .رزلو لنا ىلا زطايوؤزو زوو و للوفد ل ارصو مذ بال دلونص سوما مفي الواو ذا ساوفوفب اور هزلذ ملموس د ادار رمزا
 ىف ياك نا جونا اماموقن لو الونلا0اويلوالإضعاناف نايضاةلوآنف ةدرإ ]مالو را روف بو هجن [داروظجاباذول 7 نوولو شلات( رمارارامالالا# هر لح !ىمولولا ما
 1 لوقو ناو رضاع اكفنا . 2اويا ةراصلاو در ذأ داذول وراي دشن والا ايلف وذؤلرفص»
 تماما نيل ولازال تلازم هزار ابر لانو لاا
 نش هوا عاف ر اونو ضويز مب طق دارم خم هذا رسعا ذا

 ف



اؤجل صايم نار ضف نابر اعني زا وول اهلل و نع
 . مالي رن

 راك ناجي هال ضن نول هذلدل مين دايو كلل جيو

 اننا د وضورل فظل واو ابار ياك ةكوو در ايمل ند

] الميل نيد رص أيا كيال وم
 ارادواتشلا ف ةودومألا

يا بعقل مأل/ وفرح عواذولوز انحاعإم
 

لالا الدو لريال ازا بات لاه اوم
 

يااا نمل [سرلاذا خا سوار
 مدينا ناوي 

اذااعدبب ادا ناهد نول زو نايم
 1 الا

 و 4اييخاضاظسا يذلا وساع وا هم

 276 4[يلعإم بالوعد وو مم اوصال د

ا هلكم نسر ١ ملاووب و كاد كضا ماو
 رطاصا نوع

 . رفد هر اح زا ح نإ دات و ةلطاب يصلان نوبملا وكن ولف

ح لا نكعز ولاطعىوتغلا خلاص الع اصدم ارناف
 فلا

 مامر هبال ةدمامرلا هالة اوكا كو ىواننلا صرلخ سهرات

 اضرلدزعا ور اماقاد مركز عبط سير كرار يلع

 ةراملا,مرققلا وجا ناكر داريع ولع ها لعاصامرعد ورقاء

 ةرسل داماك انو زنا
1 ! اا ءاصال 1 طبع

 ل 

 الئ



 ةراصل ان اننا رطرهل ملي وت يهمل دامن وف كارا فو
 ورام طاهإلاب عومي مارلي شنا وظن هدد ابنشيرام نار ماا ناتي نحل وساد 77
 لو راوي لذ اما الق هوفر لعأم امري اونا عع وارد زلم ل
 لصا غسل ولايغو وضعا م رمال و وارلا عن عقل )نحل
 لازما ورزمبلا نر وررعوب اونا ةداعالا و ماو ل ناكتيلاإع

 رولان التف ممر مرج ضنك لوا ! ارلازنب نمط ودب ازور ه وتفريج يذزاناك
 زاير اعنا ضاق رداع هولا نوابذوالا نان اءزم للصالات لغم دلب فذ مولر ياو ال اقر تع ورث[ ذوضاملل ازم ةرعوذؤي وزر اال اعتزال وكبلغ ريغ ولم . صولا رون ناو واو للا تومان ديلا ظ ةلإ رما موف لبلد واجن راب ونب اذان ار: ودا سرنل امبولات كلا ةزولإ ذل”
 اطدلار وداء او نايل و تيللوقتجا ناو طبجبةانيدلاناصم لا اكو قفل راوجولواننلاةماجو بزاربلاو ن اؤضاكك وان
 مولا ةلر ولان عربات بالدم! را ناوغال اكد ار ءاوسل"
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 ناليخالاء نبال الزيات اند مرق نارك دكان اناس يرضبنزم

دفان نال وزغسللاألا وق نكي زل ااونل را لا
 

او ءادسالاعدحا ناكاو راك اكل زدلا وب
 1 ودلال ل

بعنم لاس قلل فرن ماور ور اموق ناووغصااَكراو
 ”الركذ ىن

 للام مكو اني امصاق بولا ماع لكك جرن الإ هارفلل قهر

 الا دقن نبك أعز ك0 اسف
 م

لع الا رتاطوإ امور لج نمسا وار
 س

4 ال :لزاماسع ولا تهلشن اوفر يعرج
00 

 .ةفاتالعل للا ألا هب مقلاة نك يزل هز ماا

ز عر هور اطبكسووخمازه
 تاينال الوانه باو جو

باو وذ ازا وريح البعع ايي م
 رد 

 لنوع هج رت ان يل ثول جوول ان هديل يكن

ل مالو /دوقلا رس ون ىبجإ ماو رن انتا كورلاو
 عا

ل ا زكري ن4 اورزباورصلارا ص وهّولّصلا ضغالولا
 ًاضرالل اباؤ

 ١ ١ وهلا ئاعلوللو طولا ناو عزل زا صدد

 0 قلد الو ذاخناكدوانف وول همها طوعا نبا( نازي

 . كهف ةكاكةينلو لفها ينل بولو نو سورا

 وشل



 امو ءرلصلا,توم ولاهو اها ذايب ةولصل انوع وصال ال روزدلا هرتاوم نارا ةزاحألا ةرلضلا اسكس 00
 - ارو ذأ عافوني يحيا در قمؤالاع وال لا نام 1/0 نزراجلايارموملافممت كوالا يرتوملا هبال فدلا عني ارك هز لإ نيم طولا ناملسلال ةراَضلإة منال ماراو ىرتفلا وح
 واردات نرمضيو مامي لا  ةروشاراوداراان اماما ح (نلاسمالقن ةفلارحو واركه اخوات ةرصؤر يثاب وناقد كوالا لك داو هج ريالا امتي
 اوين دروف نوعان ونسج انج 8
 ةماو اء انامل نط در موقت اناياوعضضاو لان مر اوجزيانا سجن دان تالا ياذا عملوا ماو مط رولر و يوي تلا وضربات الد
 ازد زا يضمن لن لجلال هزم دارصت
 رجول اكانإو «مرتورمج الاف دافووجيلغلا ف البو ة/ون لؤي ىيور/ كف( ضضيزموترالإ بامر اكد ورح قفار ماه طابو هرهاطرعنا
 رانج بابكو انفاسك و ادام زمر دوج مكواعخ

 كح



 يشرق وضد ملغ ليا مما انف ةطووطلا

 . تلصزوعالابت# اضل وجا: النمر وكر حرعن نال ةولصنوي

يل عدل عار كونو لع سر
 ا” مناظر سلا

و4 مانو ورم
 الانولصزوعال لامن وامارر وعيا 'ءامضرلج 2

ذو هد د مول نا
 كة ون 

 ذو 0
0
 

 ظ

-0 انتم
 وطبع 0

 بذا تو زم
 لع مالا لزج الزج زا دال

غتصوازيل ديلا ءوريز وعزز نا
 ا سوح مد

2 نانا راك كمال لزوج
0 

اناا يعلو هاف مور الا
 لااا 

 0 بزب امم اوعضف
 دارارق اتفامرت ا نأو هرلرهلا

(جو آملا مويا ركو ةرلصلا رزاج
 12 يرسل امى الا 

 يبا ١! : 5 لهشاو وة ها اكو اذتك/ مالا موتنا اسد فاح



 ريصو نابرلازخمالررصلا فعل موا ايار وصلا عما

 اوكااوبدوتؤنالوصحو غو  هيلتواطوكو إو ءازعقفتايكمانل
ءوقي ضال لوبغ كو دءاننلا ب كد اذكأعولاوب ماو

 ءذك/امالا 

 لا وصسو نايل الكب ناز وضاوما فت /وهلا ال ةازياؤي همت وص

 رادو هر وصلاة زاب مايقلا ناكفذيمانموزحل ا زاحي لاربدلو لو

 اضل ءاذجبذيما م مالوم سعه علاروراانئل جار ري

 لرد صاب مالا غو كوالا ةنازخ ةوراتبإب ضاع و

1 0 اعسلاو راما ئلخ نورت امر وان 17 ةالاو
 

 ار م سراي لوقلوعاو ريزشو انا ذلو ص

لمأأ] ةعزتء كك وقفل وجو كوانغلا عهاج نم ذو
 بخورا

 اال وقضت وبراد وار عير عقعطادوع زوج

 كلذ وون ولفت مغنألا رشات ويك للور وعيا
 ةمارط اتم رهام دلاورمل اذهل ام بيسوي
 مهتعافمافوايخارعضمال لوف هوعغنم يجئ وغلب يلم ا نم

 هولا هزت ةبك ضرره لاو لاو ور تعا
 قرغصر فاك ذارطالآو ردو لنا ؤغأل لامر طايجحزر نسم ا
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 ذكي



 ةيد
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8 5 
 هَ

 3-3 >5 5 ١

 كه

 رر/أدالا

 هد ف مع ملا ناكول بصل رص لذكو ظ

 يلا هدرتفكاو منال كون مق وريغو ىواننلاوماج ة كذاك وبلا ظ ىئرا(ةغارش/موكلويصاوتلار اغا /لوااعريغ داجرخأ قران ولصا لالا
  اوازصح زحل ينمؤ كد تيما اذه زاوعداو أع ةتلصا نادين و قي نا
 ليال وصل لتر لصورح ا عمو واننلاٍ ماوي دو جبعلل كريز رت ارم
 زل ءادورول دريل هرمون انج ةدلص خو قلن ويلئامدو »ص هاتبون وقينالةزانجاةوصايعدام
 دياز ملم ناتيونز يؤم اوكري اجلال
 . قالولك رضا تن سدد ل ذركو راكونو ملا يطع ايعنكذا

 . م صاص) نإ تونز وقبكل
 قوز الاب دوقف ونال كول يلم ده ل ةرلسايم ا« 10001 هريرأمدو 2
 ظ د ناي ايلا رالف وزبافئاو امل كو كوالا أع
 لص ذرزلاب هالات ًدااايوتغم بقل ذل (|/يون ال زل اازبوونقولازف ادت يونو هللا هذ داو ٠١ ليتيو نوب موا دلهي جدو انقذو عمتك
 وف اناراؤح وج امال بدنا ىدنقما انوه هصتبفلاةرانجل
 /وضنن ةاّضلل لاكي دي اوذإب ةريلكم اهالار كب م ار اناذلا نه

 ا



 تكابلا ةوربرب عقدا ور ةر لأ 017 ٌةكذو نورتشماادكو ةلسعح

 قس اكوخإبب ةزاخلا ةولصي مويا فلاحي ”رالبدب فول
 "د جيزلرعلا مارك هيدا اراض مم يوب

 فطام هناك تبخ هوانا الواصل

 رنه ماكي عودوو موا المش ولسمو رن رورو
 ول

 ظ 1720726 لو مشا جرونرم هذي راع
 وقلم مل اير يي رو

 3 كك هلا تدإر ةمونال فانز بز

 ظل

 1 تامعلط هس هديل

 داود لكيم اير زوو
 : ا ادب علالتتن

 17مل قفل حظ فوخ مريام زعير

 للدوام, ازا نورك و قسوه

ئافو انوع ظ وانتو ان رعإو 7
 3 زركذو اريلواز بط ان

زمتشوت نو مالم] الكبصاو انهتسعأ سرر /
 صو 0اميالااكهوثفا

 2 دزفانسع ناكل ناوضو اد ةفشو دعالاو موا تيلاازه

 رقاد نرلاو يشمل و مالا ءذل ون اهيياعيذواهياليسم نايا د

 م



 1 اولي دبا ولابذ مار ةماعلا
 7 لموزن و وصاينولاةادثابز لوقو السل ولمعنالا

 الولاة هواش ند اضاف, مالنا ب زعأق ]

 | عهيتابزرلو#ب )باولو هسا لالناال ضن
 | لا رءاكويي تلا ونسيان وسن ةولالاذووتلتل
 7 لورا نيب دلو رونو ىوانلاو مأرب وكدد/مل دوي تاكد
 يمص“ نإ هي ضاركر / 0 ملي رصوتر الون زياط وو ةولسا/لوأظل

 فتاتين ةايباز يدي مالر اغير ةلصل 0 :
 الجل تراو نا ازداد تستعد طي كنار | داود راني رمراول ميس نيازي هلدتلناثك
 اا ونار يضرك زو نشا ترسم
 دل يازو رمد دونسملا دال ةزادب لمد عبتا
 راجل نلوم اداوم احن عد نال ةزانفا ول زم ألا
 لاري نبذل لذكر ضنا ضيع هرلصلا نةداب ذاب دل هوأم
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 . ةانفاترم وبن هولك ديلا وكان لعنوان
 ل مالغ عيدي ويزؤزاتيل ]ضم ةَهأ اوم



 ركةكذا مادام نولسف ديل دوف الكنود ذا اسال جون

 ديد نونسيكد ويد نال ئوباراوملكرمس وتعال يطرح نانحز اب
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1 1 
 3 دف 11 ص

 اولا اة زتكور رطب زن زيجولاو | 04و نمل

 لالي نال اذه 6 ةييملادزللا يللي ضلك اولا

 0 ليئارسزيلاعطهلااببانسو قلنا
 ١ © و « ه“ 5 1 :

 رو الولي انين
 انو دياتك للملا ئئاشارا مواتر
 316 م دحاد/اذا/للسر كو ما أذ و دلال وعرب نطو ح) ل اانا“ اع وا مع
 تلال رود

0 3 

ل اون هبت رن
 ليك يض

 0 ا رو سل

 نامل سعوا ايلا وزر ازا نوير
 قال روكرلا

 دلع ةريعت/وكدلا مولا رووا
: 

 كس
ولد يضؤلاوبو الغ ران/رغبخ ذل انواع

 . ٌرلمسْ

 9/1/6 فاق لانعرف ابن بدون وتل زبك
 جات خاطسب ءانلا ذه ةكيشطخس اع و نمور

 4 اس ١
 00 7 ؛

اهدار ماو اكك ليها وبقي إررا عم
 مش اا وبلوج يف 

 . . ليو نلت ناموس
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 لني يبل اواو سالو زنا ةدويوم ص اك هاله
 الرع اعود عاملا زوقاي اهم عتغدو وزال تحب ةزفاونل ارض
 كرا يضوركءادو فلك انررع سلا دانت بدا ثلاونعو يلا
 . ملة نونسلانمدال ا هزصوم ارب الآ ناكاناو سلا ذيع
 4و ذا نئامس يبان الا وكدا ندا سي ومتاطط خا يب لوزاز داريا اوكا نو يمض اب اول اسرتي رواتب وموسم ونوم زل لو ان
 ولاد ونيلاوالا جن هوس اينوكد الإ ويلا تلد لاس نادرا وكدلك نان طاع لرد ا تيد راو يو زنود نيرا مال وماذا
 وزنا بمب( ااا ور دلو ارب هنرازلبنولعال
 رود رمل راو ةعلرواغمنع انةرلكلو قفل أع رب لا زو كرد زان لسانك لاو اوان بان
 . ةأرث (نيلاطراسممل ونال صورتي و ميلا 2 انك ذكتاوذ ه١
 هبا يعل زكا ركيو زينل كرم ذوخا مان نع أرض
 وكرت نليالطاسدلا نبذ اهل رقولو يف طجخ قلع
 هو 10-0 !ةةرقلا نود ادار (مالدوحنا] نأ املا

 يلا ْ 1



 لجسم يذ اللهم مولاي يقوتفاني يفوت مدروس يرسل

 ”ةورينلازوبويمؤلول دل جثه مسعف تال معا الضر

 ضو عصرا ةطجإبا قروب نمو زر يزن يازينها
 رفع ل رغلاوررول ك9 هيلع عضال ملا م نواز نما ام

 كوهين مدار شاب [|طيندالذا نونعالو رسل لان لكلا يما

 مايضر ابلاغنا راما اال طمعا تاكا

 وملون لوو اعز ضو يي رام

 رافع وورد, رسا) :
 0 هدام اضمتموتعماءاؤلاربركبتاب ذم

 قفل ووو عرار نضال ت/كالف لن ذ الورعان و بتل دما

 ةرلشلاز هرغيال غل اريد انااا عئاطسماز رك نذل نللصل وشمل

 صل زك يلا هل ةوو الات اور 2 ورا ةيازعر مخور ع

 ا لبابا علادوداما ونجا بفن ويس وزهر يلو

 درو كمال عه وكول والاول و
 اكامزيما ناتي يملا ارعدددرمل ص فكما نوم نول

 يخبئ معان دل هزيرز كفا



 آو وملاحق لق مقاما تنااو وتلا نايل / فونت . اطريت سدو للا |صاوانستسِحا سول اذاقاو كده اريل
00 

 نايا نينياهدرر عام عل اذا م رد درك صويلو سول . عجا حا :رمؤوف ريع ةالدبعوسيلازجلرتاوتكل الات
 .. اذهل ندد رامريرو مب نايد زكا لافتا دي در ةذراكوموازن مو مالطا نفوق اضنلإا وعي زيفوت سدروق ةريشال كو تنؤوا اوه ناراولأه عن لا اوبرا اول اندر اها الأليم
 تا زحام مدام علنا ةزا وحاز و تمانع ظ تو اهفتفا نزيف ت موطنا مدينا“
 كور ولؤلاو تاركا بلو نهال لو انباوسدوا# رح 7
 تر لوول يبا صو اوين نوه متيم نالادأو ني

0 50 



 ايامنا ةرمل خد (طايعا ذاب از لهل ادعهكو

 ”ةطولصوعأ انام وذ ع]ياعايموو رع نارا ةرعإ هزل زا

رصحل اهو تاع بلر اندم ديرل امد تزال زلم لو
 2 

 لمع اد ايضئاطبع كواكب دانا اة نو

 امثوحأو رعدارحأو و ونضاوك ناو ول اهصم نيل اوعضواوؤ اثنا جرصأو

 الون نصت موا مزق هو اولاد اركي شرب

 قالب ينم

دزئ الاي وللا مين ىدتقلا موا رضر مانام
 "الفخ 

 3 السا وم عار يسم ةدنساعا رجالا ولاازيلامدا هرم

ن عسالفنكواننل نفةاقو ايلا سدوم ناز الفل را
 صا

قؤلصل وسلام اوضه ةراجاتنألاد سلابغ و
 انا نهورك

 دج( ايجار نواف الا اياد ابايما

صلالدملا رم ذوفاةرطازؤح اهنا ةعدزك لما
 ووب ضل ودو

ذتحأع اجا يالا كر ايوعلافسو /مالاهاقذ
 8 ذارغ مذوخ اذ ا

 سبيل وعلينا عه زززجا وللا وضمت

تقلأورامالا ووصل ضايع او
 ازكيو لام طاعنامار اكىو

 لولاة لذد ايراوجبةزاؤ عمد دياي.

 لوما هدم



 عزل ع مخ ائازعاماعإرلجح قطة يي ,. زج فول صهيل زعب صفا نبع هوكاذنولا 42 طوق ضو زاب تنال ةجنو ياك از لاو دبا الاهزصدح السلا وا دواوين ةزانجلاعةلصكامو ايكو اجلا
 لروضعفو زرنا وصرف أ ذد كوالا اواو يطق جل وتراها نول كك
 وكل اف بوو مل زاف وزن قد الم ذا 5
 زو دم دارنا لمد كوالا فذلك © اوبزأج هنري هوبا ااا ير خزرازيا مترف يروا زينو كوالا

 ياما انااا زل بلا / كات كدا“ ذا كو نزارلا/وانهلا صخوماماؤصالآلو كو اي عك راس 1
 روتانا 1 انانلاطلا نوهت جرود 8

 لالا ووبازك هال افون 0 صباج الدؤوب 7 او دافلا خوماتب من اننفالاو ميلي وود ست تفال املاك
 وزان فرو ترام ولكي ركل أي ضامن

 انتضر نضال ادام وزر ذل
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 ردد رجلا حوحو اننعالا هز بكرا اح كو تناثل 000

 اناا امرا بكام عاتنالرك ذا ينام رامبل ظ فوتو ناك مالم يماذ ات اما وباي ريك وبس
 أدان لوز وس ةئو ضال طور نسب ةفاذإ
 دلال طبخ حاز اذ دل كرست جان لقاك
 عفا قس [مولزراترو نوبل هلك
 كا نيكل عطجتزالانمز اندم راو فب امدال باتش ةأندلور هدرا امالإ مالا لوانها هسة ولافي( ا”لاموعتر اون ورنا دلت لل عوز 20
 افطار نإ لاوؤرككه وو انغلا يك سدوم انزرازم رند
 زكروشار وبما ؤلاوور مول البتنازويومخ لق انالاو ١ هر مور روز رت كد رون اسد اذاواداجتناةتفأ .  ةفاففاسواملا نتف ءانشرأل > شذا زل الغ تؤلع اب
 كارل عز عرض ع سورا ام نقاويرا ناكعتزخا ناالاللذ نم

 ةلاليرازا ذكزروملا لزغتال ف اننالاب يناثلا طنببال/امالا وصرت ٠ واح ورنا مونم ا زاخر ريرحأتلا جاو عيئالا
 عة مالم الب دبات خزن داع لئلا وفج ثا



 ليزا ناو ساو أك ىوانغلا: تناول نكوبلتلا عطق زعتر اذاو ضرالا

 درقحارودئبغواثلمالعإف دال عل نا الاو اضعنو رف ودانأئ لب

 . ةالوكوانفلاوماج نم وضائازحإ نب دونم ماوببلع ملا كر

ئاا واع يل نأكل ةركد وزيرا روينا
 ض

 واو زمام وجو ,تبرءانحب تاومأل )نو ديلا هر ضأ مافن خلا

 نلوم وللي ب عجل وجسمك هج

 ل "4/مذوفاذامزفدرخارض بس مهلا ذ تكدر وو اخ زامولو

 مطاط لعبا يغيب عدوية دانيل وليا 77

 للملا مرغي انادي دكت جلا و اضطر ودل ةيلصم وعم

 الوتس بم أو ىواتنلا تكا ك١

 فال فوم ةرصلاو يقنالبكءارعور ثراصن )نه تا م مث 2

 امزاولازولاو هلا صتتيماراعرار (يلا

 4 20اكواونالزو ءالبإ سيل امنض دا نالدلو درب اويل وم

 نا 2ذكثلذلا!ا وولصدال كلل البته ماتقول

 واذ لمحازكيذكا الل نال لعارمدو وعم تنال سفك لارض د

 طل قيرتلا علا رطيع سلا (مالاكةرط[صنالور ضيؤصنلا

 0 ملا

 طم ظ 5 20
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 ااا ومن رونقا رج اما[ افضل لفن حوتارعلاو ةوراللاوويؤلالافوةباورضلابع»
 | ذمار سامان ياتو زعمانصو ىزادل آان
 جواب قولاتضراكالتنومورط يزعل ذيل يرض او تالا د للا "قررطلا ور دل نم فرعاذك/ مالا عاطمازض ولما
 سانتا ولما قيد سمةوكلا لام رول
 اداه رعال وسد ارلا نو ناو ركو ورمل سارآلا نق رلزلا ل قار للررازد امرنا عيلسال نفي /ادول وماذا يلا راد زان رم الاغا بزتلاعاطض زعيما اج تهد عسا ااا دا هونقاذااباسيالااو طيش لانج
 واو باودر اال لاا اذاونلارم 046 6 مراد او ززولبرل يزحف ين دووم | نتا ذا
 الالم او قيرطلا طق كربلا ملئ ادور ألو قا اسف .. مايمعلا يل وفكر و سايس هذ امال مؤ هاوار
 ةللاابصرو 3 تاو اسادااابطكاس, نر
 ”نلاماوافخزتقو الاه خا قرد اذكأ وولاة الضابلع هولصلا وك
 فحذف انا عاصم السلب لمد ناطل )ماو طغخال امض ذلا



 لتقوسورلع ادا دوبارحا نك سو ىوال ةيازكرحلاو فلا يرام

 ارش ة ريض جوملا نمد بك كويك ليا اين
 يعبر رجب وان دس ةزانجالقة دن زارها لصف عتاكت
 000 4 الاوت ترين ن7

 .وفلاطاسو يالي اذ بضع ةزز سلالات ركوب انام

 . قناقلاو يبقوا كراج آو لأ ديلا وأن زلم

 ولسنا موو | وجذع مالا نال( ناوين

 20/4 ركب [معر عزز دكة طخ وبر اذركسل اذن
 سيروا

 ب /0ناكداضإ ىرحاول نال رورتلا هرج ظ ١

 . فال زفويالورملئاوعننأ ةانوشووقاو يو
 .ةيلايبام اي داماو اإل ايل لابن ار ويضر

 ةرواكر انوي اضؤزاإلا كسل وبرر نادل عر
 27 اياهخشم خم ايرتإماذاوض هازل سل ياا

 كك يمخن 3 وك ثكو/ مر (ضاعارجؤم جن حاب

 اليا ىدعاوذغاي ادا ذا دارها ناني واخ

 راياكسو زنا اهريغبب ور دوه ترن آلادب مز الام
 7س هرغاعل جالو مم مولا, دصتخ ةرلَلا نزل رسل
 ةرمل ابار مضض حيوقفطاكدباندلا واضع يوك

# 

 نك

5-5 



 زاوددعا عي ايكيا و واسال يك رون انآ ةزلقلاو
 تيك دامو زب كورلا يو الا ضن
 قل طفل لارض زنا كونا عكس ناطر ل يحل ورا املفعتمنالّملا
 ليتات ميد درفمالف ال دلع ايبال؟ىوصخم ىلا كراع
 ظ تخزن لاوايمح انم داما إ/عن ماسر
 زوم سلا دكداف اضل لم اثنا موهتاريتنلا غ . ةو تومي زرانجلا كرمورتم ل ةلاومإ ره طةزاضجل للتو يلزم جن كور زان ف كلا دوبز ودام ومان دوور درا اارعتب لاير صفاو اوصل اي أ ةرياومو يدايزكرل دياي راوزو لركن ا كاد عاج م طواىربو ا طرصل المجد ووتر مالطا: أ رس 5 ليماورلكل جلا سارا را از نم مون دمام وت ولمن ايه تنمو ابر ةوازع نومضم واول دونيام دير مرادي ا“ ْ ملا اج ناذوك هعاليل وا زيزعال اوزيل امي لخاهمللا
 دواوبو رالي رع هدوعووت قل ذ كدا انأو
 دوو |اذررداخانانلا كد واد اذفاوتكوانغةل كا ضف راج ولخ ىنلا تيلاكر تيك اهجالو:رججالا يتيم ساو ىدعزالد
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امانينا كار نار
 ' 

جاجا مرفت لولو هربت ادرك كب لاوروأ/ ووقت ناؤنالد
 ابل 

 ةعاعطخ ممن ناز وكوبر كو ياخ ا اانا ةركذر نانضاتةو أنلرك

 4و دونم جاجا فراك اووف

 4 ةولصلر لعاب وبيو قدالولاومجزضعا نائم نفاع اص ان اهاريو

 الصار يف رابع اج الكي / 01م نام برع اجر

 0000 "اهات ئا افادكم الاخ أل

 اووي ةولملا اوه دا اهئ ل مدع نانلا ايام رحال

 ظ الالبان امن راو هرسلإ ا ئااَذ اذادتانيلا كودو ظءااناءازك

الون عال تال اوهنوترز/] اما ال ارلاقاسإ ضيويفوت '
 ىازما نكمأم 

[ضوهوتد اوف خز الإ اناروتارعربتتو
 0 دل 

ال ال مايا الجو الامس ذا ىرايلا بيس
 ن

 1 2 /يلا كرار "بالام دووتنلا تغرك, ككازع ادت اع سؤ

رفاا و ديما '
 بماذا جزل اطعا

 موننالاتس أك اوس 2 / الز المرم امل امن

 0و تب مهن اذا مولع الع ا

 ماهل امإرعردازور اك ناز غدار تيل ع يور ام انو وو

 ا 1



 هيلا وللا ركواوم او ايراصخ وجلال سلبي ةز ايان
 ةكابوبوشاداداا ذا تدا ذا اميل مو اوم كو
 ةايل هناء وصار مراليرورلا ةروزنموس ماهل هتيم الا
 اذا ترانيم وعلم نلا لك [/)' بالام
 لازم ع /مهز درر ايدو ترال لولو غلو م عيال دز
 /] رب ز نا ار ادالذ صلي ةزاج نا

 مزراب فاما و مولا الاادزلع دانيل ظ
 فمن زو نانعوا ماج ضعت ناطر اذ/ ةداد
 ويروي ئاؤس عن اوتيل الش ازحد يتلا د دنع
 ظ را عر زر عوتاوبو هومنيلل ان مومو امل طبت
 ونار اوس هزيل مانيلا سدرة سي اهاناقاع
 عالية هيعا يد اال تارت اعباجتأ

 ىورا/ئوسمابقلا ضاولا] اف تبمارستال ولازبو م مايل لو اموتعةناب ذاق فوم زغشول هار ولع ٠ . لاف ردوبارادلاطوراياتومانندووبئلا] ورافق اج 2200
 ريع. خيا ارش اوت مشالورمن اكلات ازا نايلعأ

 ح م



 ١ هطودوعقو بن ءايثلارالا كيف تسر نون غل انا ريو
 يزال اناوملا هال نب يسنل لود سلال: ايلول

 .. يرااؤنلا لم ابال قر كار ذوف ايا نع ناك رمرويل
 عطلات ورب لدار رسما سور خذ 1
 . /رفط فق تاعر سعال ةئايلم اسئل ثوم
 ئ مج زعيبزت ادعو البيمل هلالي واننا دل

 وا
 اا

إجر ايون
و فك دلادددوا

 ./ نا

يايا ةو وا اهوا نو 2
 7 ونام 

 اا 27 0
0 -- 

مط |موعروهالشزو) ىترمو
 ,كوتانإ توم 7 201722مل 

 .٠ لكل وفم كلل ا ١ نك
 ا

 ظ 00

 طالطدولا يفترس كورا سابو

 ليف ةناهاهادذابلاوجرؤمامدجنو[ اهوا سومر م ظ

 طعما نيب را ترن نان ماعلا
 >2 فلا طبخة لها داب اوصرالأل انمار نعدو ل ءايعرت ور

 رع قع اعالاو تالاوب هذإ غيرو علا عسب نإ عغولا
 هليل يسامزوماراهصشم امي رعت ني رو

 ف 0
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 درو وقيل ابوي وع زنا باكل زنا ون ل 00 00 /ضيالوانولاثيواحلا) 0 0
 اقوئ ناو: منرافلا كرم مب اوسشل مانيلا مرت

0 
 ملزما هلة :

 هن هلا كل زل 2 لام
 يرو اازلاا زيكا هرمون /اانسلا مَ ظ كيلا فارق ككم ا | نههوم در شب 3 0 ل نازلة لاا يوصل تركو ىواقلا حن كد 1 موعزلايكال سنو زوين يمس ملال: مو ممل كوي ناد ل كلوا مارا اهض
 الإ م هلحلا مد زن رك لكي نالها
 ا امورنا سيزر حا 20

 2/قلا زرامبل لفماناركتوزعأ كالي ككو ترن دفشلا
 00 10 ور اءتوصلا نإ اويو كمهرلا
 رب ايار بالام ةنوكلام موردي دال ان وسلا 5 صفار وكدا تاز ان فاتورة
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 00 لوكدلا بس اكوا
 ركام, رزمة شاسرو انه (/قعلا وافل علو

 :٠ ١ قادر دبر ملا كوب اخو
 مدرع | 0م تءاقبانون ار زداوو وحلا امضيقلاورخإإ ١ انااوإ زل ذولا نوف نورا كا

سا دياز اكءاماروكسو د
 . مجكفوتس

 مط طالما لفن

 1 ا
 37 ومنك ءراونكولا١ ازمه نم نير ل جلو عادلا[ توا

 3 اساور زوم
 كك

 اينما ىلا ل بللي كاسب لاينلا

 1 قس ارك وو وكل«
 هدول ءارص اواو اظلاو لفل يننو ءاعال امديلا يؤلف لو

ء العلا اموصخإ ثأر اندلاع ارو ىو
 .. ةللوناوامالإ اب نو

 0 2 و را

 03 ظ ظ

 ب

 د يا نظم ثا



 .كدلكرلاب فيطللاهدباذ نير شلالو توج لولا برجك الو
 لوغناومهنلاعرل اب ئلاًالادلا ل/نلوفوبتاذوع يولي امتملا
 لو انانضو تدرين ةيامرا لي نازل ماوقزما كملها
 لاو نازقساهريسترع دانس لوول ناوي
 : اني مارد ذم نوع ندالب غ نوصل امل ري اعلم
 ا ا فصاروا اجا م ىعلااءاوننلا

 عطا ماكنا كى اصناوداز سر ورا . ب ودا

 0 يس 1
 هد : 0 "فا كانيوك

 7 /ا مقلط لعودطب اي ازا رالململا
 #4 ماعدا متلو قفاز صر علال عاق وار 5

 الاوت مرقموى زرملا سس انللؤرغوددرم مو هدا, نغاو مهلا
2 77-7-77 00077 

 طوكيو الؤنالالا دال مآ د ارلادو بع سمرزرل معرب يتلا

 ناموس مدازك لتسير رشلارغافلا نير صواني
 لانا أول ١ المعي سرك منال ريع ركو كضالاو وب نجت انه

 اناعندلا سانيلا نأ لالصو دبرجتلانيااؤكبو دبويغلاب نأرقلا لونا

 نولي عت الاطر خريج طؤنسل وللا
 فلاكلا لملء لولو ككل ادلاخ وكيل ناو ذلاوصولا اع

 بي



 ديوئلاويعنوىزاربلا سروال امر ديول الزلات ماك اع راو عخاي دج ادلكهرقاعم الاو ضااولاو صاعرل رول
 لاو لص صا كدر ريس فسلم( غيور ءاطسا
 "ل موبو يسعنا قطلا وئطلل || ولكن امر مالمو بورك موطن
 ولان مازو الو هنهإلاو اضمررصدوبو هربخلاطعادبوتلا لوبا
 وك زاعشالسود للا وشم نوعي (نيو بر افلاوبوو فو زحرعا
 ا بانر بوسع قلل دازاموزاك ديار لكلا . ضمرتلاورل لاول معيض رن اللأو ف او ىرصلادرلا ضم وطم يق
 قه نسعى نركز الا ذة لهب ا
 يارا الا نليتلا مر مر نسما اكاد
 اطار اذ لمد ج اخو فارع فورل لاهل وذار وللا

 اا كورولا ملال عننا انما سا با رمل ظ
 1 ] ذمار دال فتاصلا ساس [اطهو اجرفو
 ١ ١ بالدار زورا اة ظئدتاّدلاثلارلوا د اكا تعصر ظ 2 كالصا ]ا ىورلا سما وطرد انلأو رانلاو صوتي رعت مل دول مشملا

 .٠ ةظااورانساد دش ادا غفر درجت نط اذاك هية ْ ظ دورغا طسلا كواوشالو ا الوافل و اهينالىاالو !رافلتلاب ظ
 ينزللا#



 ىو اهتجنو اقع ازصلاركم ظفشلا وك حالو اكل تك ضنا

 2 عرس وصتول ىاوسنالب طلاب عزكل هكا و دلي

 مافرج ماو حتو قحلاو عملا نأ اوال ظل هللا

 و وك فلاير ع وكانا ءاطال لعن مام

 سو و كلارنس ديول زذطمويب امرك يطونلاو ويضؤنلا دل

 7 لان هيلا مو كلا ربا يزيل هرش اء ةديزدي تاروكؤلاد رض

شط اا صل !نأإ اودأو دكار رتل ارخأت ١
 2ك كرر ك

 6 0 اما وصلا يي سى راونارادا

 201 رصد زمول از مازاد امططفلا_

 انوا سه طه ماظل ةارني 2 ارنا 2
 ىزتاهداقالاو ء هادف

 "صر ةاماعقازلا لور ول ةعضل هن يميايتو

 اميل اراك ةر خش ةسوم /لعو ناذو الا ضوم نوزخأتم ا

 مل 201 تادؤيالوضطإوش اولرفلاوريشنلاو ره مرح

 6ث الاوز آر ارصزفا كومو عيربلاو نص كتاصطنشلاور ءاونلا

لل 2 ل الكصو / ناكل ازقالاروصاوبزامالاز داىتو
 اسورل

 لعين باسم عل ذكم نازي ةل نم انيردزعتا زال

 0 مقل ولا 2زلطصاور شل اراب شلاو لزغلاو ويشنلاو

 م



 تالا ةرحاو فال ام ىونشلاودايباعيسمتو راسا رض غلا و
 مارش ةكذ هوندا اولا يمس الا ظ نزولا وأننا لانك يزلزل هواك ذو كالا ادب
 منار ىلاوعانوص رفات وال ون

 مق ,زو وري يا تارت رعمالا وليله" كو اونو لوين راحل اا ةشزكسل ارصخو اولا ذك وقص الكون اناا وزن يم لور أكل دافي ويتم ساموهر الاعبين ل اوصاف 1 ملوي برو صش فريال هديتق ور ملوك
 ةراضنلا اونو سيلين رالي ةولصضلا ظ وان دضت ذو ةرضلا, فنه از يق دوما
 .٠ واو قزف توصل ب كودو ناذالا سير طتلار الد 58 مالطا ايا نو ونا لذا عملا كوه نض ةزضا | جرا ذل نيا و اهي م مام ياو نلنةرلصإ راو ىهغاذ الارفف يللا 2ع لاو زمر زمر نال
 )ّ الم يزورون نازلة وانك نيل لا موا



 افا نقر وزاري هبال الو وراها سون
17 1 

 ةاولاب نضل مانجر جنا الوب نعوورأقإ ضان أولت

 ىو قزعنلازعم كاسم ا عروق الشمل ةيئر تدوم منهما

 هي ا هالبنت بو رغس ف اولا ءانفشال ١

 نيا الاوب اب ناووبلا هدب أدو علال و ]ولام

 ليقذالعالبثوظامألار رج (صفالا مق موا ١ الصو هرب نفحب

ا سنيك هنن
 هرد وفاة قو عنذل

صل اكول زم ناهرزا
 م في

لاسر ار ب ساب افاعي
 

 /الل 102 تؤلم ول ناو هغاارمإ

ال اضرتو [سسولل
وشؤلا سرنوإماووب ل

 ريرعلا

وييزعرد جيلي ت وسوم أ ذانام ليلا
 بلا: 

زنارمارك فهم راو
وزملاو ظفللا نؤمن ز انس

 ليك

فاد عاق ظ
 2 ايرث د يرطو وعل ا

 05 وال ليووقنم اذ نيرا الالم ال و يبازجو

 فلا ادبرجل /يزتوضلا بردك ساوجمرتف ماو 0 ًاوضار ناؤلا

 : (ل بول ذنكر تروي

64 



 لال سر كد ذل زحام: ل نخالاو ناخذ
 ١ نولزح ب ربعا هوب أو نأب او مشمل مالا خوخ تداريازمت روف
 نلوم درع (و ردوا سدننلا زج اهبقتسلا ذو غلا بلدو نزال ذرءودو ريم ليز ولف ءرصولا جيب ام ءانغلا مة
 ظ 2 مانعا دحإ ليسا داع دن وانا ذ ام ودراما
 ظ رصنلا قولا نبك ةرلصلا انك ضار األ و
 2 سووا مارمإكازلا ديت مولد ليوا تشس كلا

 الراب ار تراستبا اولا
 ناووانولنادلامذوف ان زوالا لل وزو كو ااكارساوبج وحل ورواد نزلا ور مولس م
 ريم ا يصل روصلاو اولا وحبوب وو يعنلاوطعلا شيب
 را يبل نيا لوا ديجزيوبرم سزعافا خا
 ويليلا كتر اوبر الواد اصفنالو ةراناكرت لوننلكالو 02
 : از أوي وم وصلا 2 اخلاص نواتج كد لاذ رهو يؤزلاو ملا مالم ذاوالاو هز اس وت
 5 1 لروما ينل ةورصارولا دوب داو نو اونا رولي نزلا ةرقارال لبا وقدرجالا نحل اللا

 وى



 نمدوخائادصعنلاو ويلا عاب اعيلئلاو رعب شم لا مباو

 /لاعراحلا بودل نسللاوعزمانسللاو[ييماجرلاوا دج
 ون اسرعكلا ءاذكْ امال "راد أسم دوخام هل ازودتو ىورخإ م وش

 كانا مانغا( ماع راما ات وبصتل ادلع حي اراك

 اك تنال اماطلا ذل ارت نازل زلوم

معو وصلا ريناد نايلالا نازل زر خزاوعي نراتقاود لا
 

 هنا فنفا/ ذارمالآل غن خيرفوا زرياب

 دا : او عاج رع مروا و ناسا هم يل ماج نوفا منال

ل ريت داع كما مرض /ييفاتلاوبنمغ نا نسواغلا
 ا

 لاي نظل وعتاع
 ١ دارج د نهدوخافاكارعي مك ايار جاووبلا م

 "نا ويطانح يف دكمزال تعدو زخالا وملون

 0 دعس يس
 0001 ' اطير ثلا ضاب كال اف ببرالا المو ما

 ؟/ولاعرلا س نولو قناع فرامل ارا ماو يرحب (س

 ل ةلاماو وا ]سالو "الا نين رمل اذا نكن باج

 مافنالاوملالهان احلال ن طرا سيرا ناحلاب ناك



 ةرار ورك ذلال حم سلطف احمل سزناكاد وول لحا سد قد نسما
 نو لاو احلا طسأ/زروأم ين ىف اعبال لوا يتسن مغ
 اوم ااوغاد نالو قيال امن | 1نيوب تسرك او قالاو صوص ابمالاو
 ام نرإ حام ةبيزولا ناولالاو ع يتل نان ار وصلا وفر سم ةزانخجلاماق
 ماعلا زي ف لحال فعل نازل ولا هالحال:
 . ألمان دوب ا اتاايو رويل ازعرم امم مين“ . 2 هكوازولاو والم رنيم زمزم البول
 ٠ . الجر وسعتل رزرد روم بان وور نو تلم اكذلبثلا

11001111 
 ةناتا ليان الاي نعنع نوصنلا اع علا تخأ د اولا مال ين تاوصا هدوصتر زل ظاقارخالا لج 4 ١

 دولا وادا دلير ضن مريد ازا أرسم هلا هلالثكك
 ولا للزويلو داق رالاو برغل امتطنلتاذا نفيس ٠

 - نايلال ازباب سوبا ىلا زيرو و لرابتشلا نال مظع ا دولا نايل ويش اونلاب نير ملايير لقال
 ايل اثر ماهتلا نص م الملا نط امن او ال الابر سيع مرع يلخنالوا بس ىمانلعجا ول ةئاع لماورب درا ارو ميتا ودم

 نى 37
7 



 0 لاو ؛لوتلل الو نزيل يسال سا كذامكأ ماعلا

 ناس هدرصبر سلا جز م زهذلا ىلإ اساَراملم املا

 لعوذؤكاسو ةيططشلارترلب سول 2لاوغالا(ىت الوشم العلا

 صل ىمتعونصم ا ئطعنكو) قائل الا اوضوةءاجلا يون [سوانلا تم

ا الع [موراسزالاب سيلان اي ميزتارمو (طايرغو 00
 اي

 “ بلاغا بعام ويتناول :/ااا غشنا رسلاوع أ دج

 م "د ةداث/ءامان واناقة عاعاإ نإ

 ممردادعو انو فينيل ميل كار اذ انوع

 ايل وكس وطي سوغاي ورة كييعس نوما 2

 "ولبس 2020م تبيح اهنا او! وعطر ريؤشص

 يوكو او اعغالا زياد الس ابن روسو امي انصار صم التعب

 2 انلاسسالو ح [يملازنم اسرع

 2 ميظك ص مورب 2000 مالا سالو نوجا

 ومالا شا عماد او (زالرستالمروما ةيرشلا

 ري ابزعب مالا اما ليتلا عسنسة ناين رب اعارضو واكس

 ُِ 1/12 /9 رطدظو دع ىربل ذو اراك د

 كرام اوصل ءامالاو رو سمحرخ) ل للض ةعدب ود



 موق ماصنع الإر اب جياسملا ف زءنسلاوخماهالاو عبار( ضو
 لل سارض اولا 2 كراك رمال وعنه لانروخ عجل ولا ظ يض(زا و عرلوتو حلا رلادد (ةرالا )ادا ىتنو (ل ريض ىري )رغد
 لصين مدلول يلون وبي نك لل وجا نم سدة حل
 قتلالمط ل رلضما ىال ل راسلت ماش جلو رق دا ةديدج
 يعود عزنا صر قنصل يطا امراء عجتسما
 ع اذيازما نوما سيعمل لس ةلارو لسن وز ازعبلا ضر

 ار ةيوقودي دوم ةاكاخاا واطي اجادة ل سرع رجم
 واو فروزن در ملك سخر مانزل الاس قزف رماد نمار يدل سرع ندا
 / 1201 . و هلم سا كلا :اطارو دووم صايؤلا

 كرات وجا, لعتلا نور يان رق والا ضفلا
 ركون ةد اصلا ول :لماعم انااا عصف امال كو لاو هوروعتلا سررت اراتر دما ساي اال
 فج اواءور تت لراوقة دامي خا عدت اوال
 ظ قبببللعفركما ندا ةداوطالااهإ (زامزةوا قولو عروق
 ظ تابع ور ةعد ل اهنررملعمنلا ناوضر ن وعباد ب (يملإرلا

 ا



 :بوناججلا نابل شلايستلا ورمل اان نعي روراكامدع
 ىوطصل ذل ناو ة ايزو ىوبنلا دولا ريش (عارباوإ ل ربا لاول مو نصدر ايار نعد دي صنع دن ص اسلاك
 و رن يمعلاو ولد رعلوتمهنل علطول وول تيوصخخ دل كياني هزهالاو رك | طاع تال راو مرت ديلام ومايا فر لارا اة لستسم
 0 ار هيمموماظ ربل افون
 مهتم نر انكر ام تلالوريس | ش امنا دو دوعلم وبر هرعب اه ارو افسرعةنل لإ دارج 7 ركود رورو تنل . عم حيز ربحا وموو نربحاوقت أن : اما صرع ايمان رهام نا وطرب ابا 2 هن وال ونه وكاران ال تمارمرب ةلايبلا
 بزللاوئلاو 'ءاركو زل وعددا راين هءار عيري عدل ايزعاو
 تاو نمرود ّرل ورع س) ذيل ع ورجل !زما ع طلو قار وغن
 دامب ةرلا آر زنسونسلر لاو عل ونوم
 3 8 اصر تيوكدمال ضال لاويندلا ورد ءادلا رص نارعا متي يبت

 ةزنإناكهبرتزبعا نادت زبتالو ع يوعلد ملموس



 ضان لذا لاو يرلاالاهنهر زق واخي ف1 فا

 اير دياعلا ذروة ومي زا مابا ةدصاوؤ شال
اما ووو لع ريت وبلا نورمان

 ةةلاعخةعملا و ل

 ظ 24011 ركع ادائه

 اكو ابراو ضياالخجلاخيزميماب ملاذ زبر ال

عاد يلا ملاكا
 ظ ما

 افراز «(ماالب يبقا ةكذ جرن ياي ناز

 ديوس ملال وي نازي هلا ربع شور ا

 مب لكس هضولا الاروع اهلاضءاشون

 ووو ا ايو ضدك

تما نول ىو كراورمطعإب هومؤإ/او
 0 ىاطشس ير تو

 ترساومولا مرن برام اددبر زينو عر هل

 ؟امويتوبووعسب ارغب لصدور يغفر هاا ربس مو

لضركوو معنا فخ ثس وولاة النسك لل انج امرا
 . 

 ووش يزنابنأ/ءافلارو عيولكماةعونمما جماد اضل رايز
 لاسناجاعاناكناو ىلع عش اءوسولاج اياذراصبالا ]وا

 زل اعالي هاو عدلا فرص: كي نيكو عر نإ ناو اج

 ا



 1 هرج موو رار لاف ثوتباءنم واثر وا زل ناك زري لل شال نوب ]زير مادارا كد ال هالا ناكثد رضا دولار اصبر ولون ومي دل مو ضف تيل ان نيلولا هدد راغا اقدر و سموم اورد ل ر انال اظن انلاءامالا نع كي ضنا يمول اننيولاب هدير ذل ازهر نثر وسما كوة تو وع يسحر شما ثلغل ةزاتريكولا" رواسب هوني اا« -. ةوونالاراووضفا لاهل هزه نيمو اارمهديملا] امل ص الوز نر الوز ضاونايدايموم رو ناب انتر تنفر ضفالا جايا اان م لفن اسوار ادكو جرت صنم درا . 012 جرو نلطاب كلا ا ؤإ/لاب يتولاو ىضككاو فدل ب يول اراصو)ار اك كو انيلا باخد دور اهص-بترول ءامسمل حرا مدراء
 ماريا ل مود نالوا خروع بستم نايس ن تعدو
 !ازيانولو جوها فرصرفدا لل ولا منربولا# دولا عشلاو ... .نسملالاوىالالازدأز دلطع جول فرصتي تيكا هز الو ىارنا تلثل انرصون نا نم صاانيل اوبولاب سون نالو عئرل ب صوف لا
 ؟يرسيثرهالا نقيطلاو يد | ود رتل وَلا روكوم ا (وفالا



 1 ا ا ب

 وعبنا هزل ماعلا يسيل جبال ندا عسب نك ل زاع مزيل اول

 درو ذا مالكا نيرهالار لو 1 فلا ايما

 ل هز سا رح يعالا اراد اهاوعلاان لس

 انضالوبلاوإ باطما هس وساد ١

 قل وهلا جدل إلا ابيار لاء حارلاو اوم نولغ ري

 نول ذل نابع رودرا

 الا دوعصر دام

 اهني اهو ئسجئران "ل ويفانص نوف آءآراهيبت لوو

 قلطم اياها الابل ارو 1 صرنا صو

 و اكبر الراننانووق وكل هرج

 "دمك ناجي كقلذغؤل رجاوي اص إس اواو طنم

 فص ولم اا اكن رتداشنالا صاج :دصلا هزه ةزماكلاءاالع

 . كافرارم طالما نانا لضف إيما ل //لز/عووقلشو

 ةماوسجويهجالو امال ع صعاب نا يعن نع
 الارم فام امد

 صير: ضلال عئدأصتلاودوبرلا عيتحا ايل زارضناؤ نمر

 مكافّرما موت لازال لس يؤول اوم ز وكيت ,نمزالا
 ١
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20 1
 ظ 

واعارولش زن نورا
ضلإ اعجاب امارات ام

 ' اىسكانمد :هدا

 طالها

 | ىيوس#“ت مح -ب



 + وازع
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 )امد ناعم تدإمااننم ملا سالد مرلوؤخ ني يطيل تاما
 ركام نواز جيبة لارض و رف بشعر ءامجال الحاد بالا
 ءاسشلا# خالو يرو وقللاوتو ىوصارل مالا ]اوصال اكن
 ى لينال زامل وصوب ؤيرلو اقل وما ظ مو زنا زال لا عادا كيو ا اانا فكان ةزاج
 7 نزناةزرو جاتو غؤادزأم فرم روز دا انزل نع
 وا ريغنل لنصر لوق لمد ةرلادد ى يرافلاب (ل اهزراعزم 2 اثتاورصايناربل : وار تيم اثم: زو ةينارنع ل هزم زال اينولاؤ نانو علم ناصر دل او 50 زوار مازن جور عرلطل اوم جد كوس اضن لعك طحت زباب وللا زمن لا ةغاكلاو تيما نعأروت قشير رق كلا بص ارنع وسوف نزلا غل اصلاو نصح الع ([عرينولا قلافاو هنو الغ ميازادابي وديا دارو ويغاس اغادالار تعيب يلا ةونيلادررج زادي باك لا نع واهلا درو قلوة اصاوةلا عع ديبالا لدار وبر اصل اةزييازور روح رصملإ صاننأعز : تمواحاك لزب عم صرخ ال" سؤيالوزصملاديلمرتة دلل

2 



ادر دا سنصل ارزومازبوصلا درتشل ا عألاو علبة نورو#
 ب

 . تلقا هاوم ةؤمادج# لمع رطينغعادسو ىوثالإ م هدا .نيومدإ

ض ريض كدانالاث قاما نايتالسور وا وطتإةزر نيف
 ر

 ماندو كابر اهل ار تقال ل لا املا ومر يلا

 اقوا سيجفرواابوثول تيما, اب هرم مواطنا وتو رو

 وعلو ملازما ربو ااعدو و خفي ارضيطلواو نوط

 2تالسلبورت زعم اوطدولفلاةديع نم واوا عين

 حس اهيرولعلا وبا كا ينس سبا ين كاز لاا رهو

 "ل دجلة قدوتي ماشي مكرم رع زا

 206 اناني ؤاشاو ورمز وردنا نه اي
 زد غاز مف تلا مزه رم واعف ريال قتلو طللا

 ظيافنلا

عو ماما داويززكارصو اه تلح الا ىوعودرسل نار مزال
 ملس مد

 0 ا
  انهزيشلاةزوعيلامزرلح اجلا رهازو في اموال امينا ول او

ا يصل تو ع الاف هروقلاووضرم (ضرلوق
 ' ,اوثوراديل

نمد اما داس ءارنعإالو انسان اوال
 رولا 

 ورش «روغولا نسولف اظضنلازيبهداد اثات لد

 ولك



 ىزنا زفر طاعتناامو ثمل متل بت امم وسع ولن زصزل اوعي أك
 . ههقؤب دع ديبالا سيتا اور ام افرول يعد اطنخ داع اوع

 ةفاجروق و سلو جام داو نر اهلك ملعب اجور ند دلع نال
 مورلا) ور نارص سوهدإ ككل يصل برلمان لس رز كرلع
 كلاب لاذ ويو هرب هراجإو بكا موفيز وعدم مالا
 ,زلاو ىام ها واورعتم ارك نازيإد ناكلم

 فا زوعالو ىرحولل ىرودقلا عنو زن ملاذ يد /وت هيلع مولا, وعوي نامل دوم مزال يع يلا نمو اعاو لح ءاهيبدرطد علاوات يفاذو ورز ورزذال و اعروه لها ء ايي ريارزمبال ءاطعلا تام اتواكد اننا كو ورىصلا و ىلا عم 000
 بورد اهريوارمم يل رون معا انوي تبل لتمر نلاوبوتو احل يخت دوج وعلو جونلاو

 ورجل و مما رو طعلوغلا د/و طلو دعت >
 مومدلا ]راب كلاوديو نلصاول وعرب اعدو دور
 يام ازخعا و رانج

 المان اكااو تل يل كلواذم, در زوي كل هرقل يزل ا

 مه



 اهلا وعود وزنا ومرت

 ىلا بلظرابوركدل نادل اتاري عز ناز عيت انو تبا

 روقلو زهلالعرغلاورئلاطعراذلا نو ومضة نكون وو زوث

ل رصناكي دوما لالا وركةريحابل دوري سما
 ظ ةادكو بن

 د راياعسوس كاش ابا رملة ربح ووو اجلا

 اضل سإ انفهانبعتعمدبنبا عصارباام ناموا عونا ظ

 9 متبل اقبل سايب يلا نور

 هيا هول وخد ءانغلاو نانو ميه نيرها

 انام انبجج نثوعزيرعلارس وب جس وع وزو

 ] ظدوماياماهيبس ا عنب ثانعتابحوا عم انوع

 نلاوموخاف عال ناك يذلا وبدا ال ارطرنلا وم

 لهيك طنب وج )راو رك وجبر ع ايو منة كزنو مدار

 فرع اب نجوي افعل نون ديل يئلاز ورأي

 ٠ الانف ىفاباوبناثتعر ذا نوس بابل افتار,
انب درغدامالال وئالو عيكرطلاو عمدت ملا

 ئ لقافباناو

 ١ ةماكاوعضاعلاة نكي البقره نون د زل معارا
 0 سوا 0 '



 تول اارراعنو 5 هاو[ قبول علل امريكي ايلا قد لا زواوفرراكاوضديدأ مزيد ضم دي عر لدغ عشرا جفا اة رطل امور اهوهب ةذومرم نا ذل دوك : عكا .وتهصرز اخينا ناقز ايون اسزلاعؤلطيد اراه نناعرم نات رك الاوت يذلا لة فطاشبةلوغ لو ةدرب واو جوز نسمماعدفا
 وعلا وأ تناولوت |رهد ىرخي ءانو يماراود نايت نرلوت
 نوع ب قلل عوعهدوعنو ول ل يلعرنلاهأناث . ك2 رابع ارب عم لوط ازر ابانلا دبع عري ادلع اهبل بة بارا يدم كد درك عبرا ى راها تام ةريزازط عمق ولاا راحو اصخم ىلا لعبا راق قول ادوالا ليل وابعد كوالا ىمد وادا ومرلاونب ايدينا اعنا نبق عر ا“ - نووتامر ولولا تؤ ى طاع (ولاكاملاوا تجر /زنارلوج داما عروب يوري ورمل اليدين امو .رويمر هنا رضكومفت تاو تمرد اير جري وراداو ايا وطعن نسال بج
 دبر مولا وم ديرب ازا زفاوكردور دعونا مغ قاف ةرعينلا بلال وبابا الانقاذ ةدرصو عيلططخر اف تلا نوضر ووعد لا صو صافودإ ابعت
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 هله اكبر تا لاو ممدوا تل كاوا ذيببزعب كو بث
 قريشا: شوتلا] اقع نيون هفوكتكعضو يهدف زر

 ىلا عجولارركرمو فنيا او موتور مارتن

 هللا موق نامز نعناع كة نجت اذار توما

 مريد اوسالاناىا انويرزيجووق د|الء الرز قزم اب
 « | 3 4 1 ١

 عرتيرإر ريناد ةريازح ولاا ناوإ
 لاه بس

 تمم الر ابل ان الان فيلمزهاءا كيد مليك او

 لغلاف ويح ةركذا كوبل ىشيلغماوبو توف مامرع اا
 ناصف دب ازور يفت ةومؤانوس رف افلا شل نو

 ولعله موي يزاول صن انهاء ور لسينما
 م1 بعل المئازها هزويالو عروجا هزوبولاو ىرصلاو

 ليالافلايؤت ع دابا يلا زيف هلاطهإن د رتهابصددل

 باب ةرونلا ةويحووكو عرين رضفلا زم ءاللا عاصم
1 

 اوكعنتلال ثلة ولالمبنلا سوو ئيبم ودا
 هنت اب هرلوال امواندب ءتيصمىوبص مرسل ا ةصو

 اناويدلشناو زيمصنا نا ةتلا هدمت خش[ ترسم
 ايوا

 " دي اننا امنيه رابثإر فطر زج و هير

1 

| 
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/ 

1 
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 ا

 ظ
 ١

 لاصار وسم 9 اره ضرير الاومدإ حصرا 1 امهطلاوإور

 اههممم ا 0 لاو اا 0

 7 0 ةيسوب 2 عب

يضر يرمز عم انك نوعج/يلاانووثلانا ا وصلا
 رول 

 دك ادخل وبارد ان "الرا ل ورمل ةزمات اعز

ج 7 الع ماعم أناموبضن نمازاعم ا
 6 دو

 عة طعاما ان عقاب عير ظ

هون يوي ور اما كم ام 4“
 ساباججإ ذاك ا

 اهننأى هللا ور ايوا ”امادلاعتز انلا

 2 م اهيلاعرم اضاف ناد راكرلا اص

11 دنلإب بارو هانم غلسرإ نرخ
 ك3 

00
 

 . (0200بالا  لر دولا سي وجم

 لغردرتحال لولوعبم نيلااولخو ا امل عد سل | اعاوفش م

لركإ غن تفاوض
 1 ةنطاو

عسدالاو ناار ابلاةراوحالاذ و
 نازل رلمونلا صور (م

 تاليا راما

 بي



 دل مز أجلا سي وللا سرت رك تيل نفد غ اذار دولا نحيروق طرا امالاواعالا طرد هتاخد لوزن ازنووط راف ةئام ئض١ا هيا ل بعااهتسمفااناللاق
 ىلا ودول هاون مون منام نملازها راق فنا دصرعلا الو تشروغ ناز دان وماحو قشيالو تيدا ومال سمول أن اككور لاب ىذا نبل :د ار لحر اوم ةر اح

 وتنمو أن يدلل لا رول لماوتيوجضعثؤألم
 أوراتخار مما مرج لوول مضر نمش ذاوراق سولار البلو مام رك يت 0
 طم وز نع عيال قنا خو شملت ايراد رعب نيلي 1 ظ . عل نزاع ةرتب خم اتركي نواقص ددلاور اناث ةواببو ىعضازراهدوتار اهداف ايد #32
 رضفازاوواز ناو تاذلا طير صا ةرضؤل و ما ؤصيوق غلا: رار ور هير طيس وماما رشي كلير
 اقام واقول افاست اقل
 1 اقصي فاض ال ولريلاوطع كنان ات سم اح ام 6 مانع

 عماش 1



 .لياخحلا كانك اطل يلا وعي نانرسلا عينانيلا زو

 انك اهيلا نبيل فإلو جوس نوجا ةنلر نجت مج

ا اسجل 0 وعل الشر نمار
 3 لملء ريالا هما عارض

 1 1200 اسم الانوار
4 

 "و ,م7
2 | 

 كوه خائانناو كور زككو
 سىيصخأ ماوصلت اريد

 208 اتلاءاشللز ونيل افي نا سا
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 لاا« لادا فزت انوجب د ارضغ يروا امال نع
 رورو سررانلاب نف دوا هم انهي راومرصن الا" /ام الارنب ًضمارارتاو عيل ايلا 4/ ةكذدا#
 لعمل الرازي زال يملا سوما عشب ةصوط دوي
 تي الور مري لو ذمناك وصرت اخ روم سناولا دعو وعن اويثل لم ل اناس ريل مورس نورك ذر دارا ميسيعاللا ص: ار سامر لنا وجل وعلا ذا ظ ةماعلا روعه سؤ اوومد اهزذ(مدقالا /نر قات نوح ل عفوا وزو اا منوي ورونا رص ساتال نضال اكون فو اهرسزيررل اوكي ألان
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 مورو روع زن ادي إسلا طحالب /أازولا ع ضوما نافذ غدي روما تبر زف اهل ياو لبحر ناجل م اال كو كوالا سا 00 .. ةالاواوزينانورسارم#] وكونوا ناماركذ ابي ظ راو زر خيو سبل اعرالشاطم ناكر
 ا شالت



 لفل بز زز اولا وضر داك لال |عوقلا كارو ناد
 الل !ةربلا سس زيا رول ذوي مزيمووبوفلا٠
 ل انقضت حك لع امادانونع نالوا بلانك

 ” طي ناجلوضيولاتوضرازعاديو روكا ولأول

 رادخالا رول ميقا وم ءاز | ديلإا وتقل

 بك دل نلعب وكل وكرسي اوزي قلاع مالا يسأل

 200171 اللا ةتيابو

 ل بستم هيالد سارقلاةزرماوضوب واننا كوسم

 ينشأ :نارغياذكم ع فلت رهظزعو يع ل يعم
 لبقلا//ءوبو وكيل ارع انوا ينو اكان انزل اعز

 تساعدك | مزمور
 با ريما ريض اك نزل مو رز م

 رتل ع وض ووقت وسلا وزر ا يشل ]
 والا

 وبل اطيل اكل نار م لما نسن هاب

 رجا رو حل اميعوكناذكوويرالعزلا سوورلا
 لم ةاقو د اهبالوانف كد اكنااورم اع ورشاو علب
 2و وصور اذا بغل ل رزة تيما وشو امرغوعيزبلاو

2+ 



 1 1 و دل فب 2 راوي زن ماوو مج ّ ل ارا ركز دة اون ياا ا اس اوربازم االول جس اوفي عضو 5-2
 ” اردو زا ددلمأر هموت امينزامددانلامددما 0: تح ورمز اللا علرابع دونما ااهداروشو مدلل الرعب ١

 علب /. د ركدر نويل عنو زور وقعم الشم قطا يرو رد وود ةماعلا ا ذوطايزو ازرع ايودهنمر اعز شو ور
 "روتر ونواوو بيرل اكان رمل ارز يؤخر مثار انج ايام مالم زلنا نر العوج دعو ارب
 طك زلال ءرارار بوبي ووانبلاماكعال عمو امرالو نال روان عرون د دايم دال اورمال ريعضاو الزل
 ىزاكارإب اير ؤلالب عض ةرصوعاو اي البلا يضرم وتلا أنبا . ٠ ماكل هناريه اذن و ملا يبل اهلا رنا كفم ريس
 مرره كد يمل و :ربلا'در بيتس اوناكذ افنان معبأ

 روق

 دج

 ع



 .الادالو يعجل ملا اون وب انلاداهنلا سحر انكااكنرقو
 ال انزمب اوفجبلاونرم لاو ماعالاوززرلل يثمن ا

 ام شوا وبل أئذا وفد ردد داازااماك نيولادريرااؤزجال ملك

 لاول ئالم)/ رجلا وسعد ذاعرلاطهبملا ىعدوخأ يؤم

 . ةعّلال ازانلا ويل د م]ورهلاةلذلا قدي حار

 ثان فغلاو ونسال ايل وهلا ةرقوباوا بو كرد ضلال
 دودو هن[ ط سلوق وم ماو تر عوولاريشرلا

 درك رس يد كانلخ م آنية ةدو ظ ْ

 -- 1 الزب اووتاوسذلاب دوعاتص مزج لا ناووخ
 -هلدالاة ديمو رم تلانك,ر يطل اس ءيحر اقسم

 ةاركفدفو زو اعنا كتم نوط يطع
 ساق نتريم هبعور ادار اوس سرا انك دس
 اص ودرازملا ثلا تلازوريلماعورتنارو غاب

 يوب مدمس
 يحميك زكوُارإ تر نسيررعدل و مزور ثا عباسا



 مطبتك عدول 19 رولر كا موب روخاعو
 الاموعداوحايروبفلاؤراذيو مط الانيبلاةوبزلا اللهو 0 .. لطاتلا برازر و زيطؤكاو) كاوقسرترالا ساعت قل نسل

 ع اورو و الخ در نب ايازاتلا 2 0 4 كتل دك ابك ل كرا رك يرد الرول يا 7 0 0 2 5 0 يس ول سورا لان وشلل ءالاترر وطلال عما «انيلا 3 وصبر لع رعجج 2 0 ا ةاز ريم درتر]روارديربلااباب 9 101ماخ هر جا
 كرازبلا نبا ندا اما فامكسبلا عنا ونس معلا نأزغلا 0 2 اعل وول 75 رودرا زنا مولا دور ياهلا رولا يا وع 2 2 0 مانو ويطيب ل زلنا ءامرقلو نر كليو 2 0 را يرو درت ه دوو ع ”داورلا انو هذاا ياذا ام الغ هر انعام 1 ا
 سيلا زا لَو وان ضمد اذاعي تاع بد > و اللعب د ورز فاما يعاراكو مدا ظ 7 2

 0 داري كاب ارصوموورىببتاووإلا ا
 لطي ويزللا الرتهاٌةتيلامرور لالش ا لولاك
 هبيلإ ا اتحلاو ان قيوصتا نط اة سقت درا 77

 ايي

 و ١



 -يفهيهي كورا 2

 نب عنج رو تصر اهل ] اشار لازهاءامدسصروبلاصا ابا لا ناو يامون 0
 هددها .٠ 1 ««بير ف و 3 5

 000 ملال عومي إسأل ومالا ليلة هاد
, |04 7 

 ا 4 ! لالا وع ودوار فولو نعؤافنا وايت يقلا .

 0 هما ايفر ويجري لرسول رؤي راو نكس وفول ظ

 هةر 517 ةاقةعالافالخاع دو اازيغزكذو يرانا باه يخ

 3 3 لاو نولهتسماوويوفرلا وعفا نيام

 4 طيار ا مالزك رساويتاسإل زيف

 ا ل, /د الات ةاكير اميل أو مزاد طويق عض

 عاني يرسل (نيماعغدوس كامري طن ذل |
 ه/تغداذيو ورامي اةنيكاوشوفم مالا ياو
 0 فيعرف يووعأو رنات ر ا

 ١ 1 اكوا يو مفر كمال ف امك
 لانو برافكم/ رومان ذر ارا لين كمي لا

 لا ووون اعنا ناد فن لاما

 ب ديفا نعم ان وعق وراك
 نالاشافا, تحال اردرقنلاا صاعد لث (وررومأل ةصئالاو

 /]):زنوم ثا فاو بي نفوبتو مرن وطي ضمب

 ع كا



 داق زل «رجالسهةوونصلا عمت ويلا الاب .؟رياس نبا زياونس ومال مجم ١ انشلو ارنا رئاانا انزين اانا نوفل نم ل ,دقوص اراب ذيل |ليوءارجا نورا كلثوم وهي فا ا زل اهفا انا لعب رضعم كس ىلشوارثن معبد ادقنلا يجلب جاوا لما ارنا" 0 قير فسر سرغابلو امام عا هروب زاير ئاوعسب واني لؤي انا“ تا را ريزدادرمو مويا ناز ةماعلا نازلا كانا مال ارز زو زوام ويا ميشال 2 2 أذ احا اببرصمرراوا زجل مرا اعلان زؤرلف رولا تح اه 0 طور هدر طا اكد ضر ال ال لولا رادار هاوس كلامج زال <... كالا اقو انو ءومدي حزبا الاوز ضارب عار ونويمتس صلو بدال ارو نبال اذ دول اوصاوزو ار لو ازصرعم اسال وما وفا ون ما وألا رغب لولا كوارع نري رس
 ة ا



 اماوروو نإ وش رزايواهرهرزواهرئوونلوا و دؤ دو 9 وماكو دانا اهكرم لاول زلزل واي مار الردف عباس دوال و اتسل عازل ملموس ازصو هدب اغزض أبل
 مكاو رز ذل اف دارت مشينا عريوللاءززجد قبل ربا للفلم: ناو زل يد[ مو زنا ريب فيت راسا
 دواز لانمي يصاب رقما
 هللا زمانا ازيك زبواوينزعر ب ارز و اغيبعتر# 5
 برازيل قالو مو رقرسلهزيروضلا أذ توا راودم سلا خام و وينام ال بوو والزي موارفتيما ناكناوإ/ هلضيانو عت فما
 درء ساذلارصاقملا زهران ا رصاشم هه نايل اعازصو تمر الصدر ثلا وسور دال ينتحل ارق زل: فرصا, ينجس ]زوو رصقوب وربنا,
 نير لع سول رام البتار كرمامؤد صاج اياؤم ةعورم
 رئاتيلا عضو زوجي ل لعضا ليادلاوزملا ننس رلإ اطلا قنا بت دال جالا با ماؤص رفاعي لاذ أمد نيرو ذل يضع قادلا جرن :لينوضعب ناعم داع
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 ةريئاولا صاج لا كس نلت ءربلادإ ىلا ممول خبل“

 0 ةتاطي فلا طعما رع اسد عارم يرض ا ريل هل
 ا ال6 ايت زق مدباز ال ىيبراواوغارل عسكر ايل ذات رنس

 رماني وع مشل للا لسلااور سب [فلاز غافلا
 ألا لل ليعيراورقرنع نوني وقال توغل رولغلا, زاك

 ابيار قل نسزنلاالا طرد رك دلل يت انكر

 . لا طال نينلاك روما غلا جمر مال يجر ىوذ زاب
 ”الارباهمتداووقالاو :جضنإل مكؤلا هدد كرز اح مالا

 8 0 0 اللا نبا از اطلس ومر يبا
 التسوس ءانسلا عا وضجنس ثلاوولمرعب ذل
 ظ ريالا نومك او اىًالعالصر الاساور اومن هلا

 دي لاخالا» ولع اد داوي سلا رع ايي/ إيبو عس
 .اتوخزلمامئاول تلا ازال عشا وخيال م يشل ممل
 . كلبه سيكركك اطلب ذاع ناك ار طخ قر تااراوع م
 /ولام اضن ائولجنو نأ لا ؤ رشي هيام العجلي
 ا المرا علا عشب او ًالوطصنو أعلا رؤس يذلا م (لعجن او

 | 2 يشلاكدزكو برك" /,مامالالأث انالا رونؤلالا يدوم اذ أر



 ىٌدْلا لل اوموم عمل نمبر ةليعرنم ويل ااقباو ةهخيمظعو هونصونؤلاادكو ةعورككد عبو لرب زي الدرر
 لل ماد نمل جلا ريابكلا نوع !اع2 ورلد عيا لا زفت فو مبا ىدنغن
 ركاز كعورزن لعاب وراتب غلا ايراني نال لوو روناعيدرايلا ويقل ولر ةارومشل اعل خا/ اللاوو قلذف
 اور فني ةازاربم مكاين زمن
 0000001 لل تن ةنالثوا ةنالكا ودان القاب اوغبت نارام دا وزنا داداه اول كني اكن ظ لالا هج تيد رلاوو تنم لل ررتسا ون لااا
 ولدنا جازم قصر يماويمايملاو وم شعبلاه قرأت 5 ردا روب نرش ل0( 7 ارب بلو وبول مالا

 . طلبك اماما نزل ءالعوأي رلجنا]صرجو اند
 وفاز مليعل]رد/ لوي 4 زرارة د انأوما ليشؤمارو
 / يو 1112 ارووخيمت لالا هلا 0 0/7 تووراس اوي دوكلا هر 37 هت نرتب تلووعن مخ لزوم شاول ريم ذو
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 تلقون هلت يزال تادآوعو تر دو ةرزوجف
 السان انس قلنا وكيوس | قاد يل | يقي لس نوفر ما

 نيم! اهي ضع: ىلا داعيا دو مدل امانينا

 دلازأو علل يللا عا بل امل 2 لاا
 ريب رخو اهفلل مالتي سا ةارسخاا تام

 0 الا درعا تيللوع اك نالو اجرا [نالولكر او

 نما يؤكل لويس الزم دلل
 لوح انطون ادلب هلل

 100 اهدزادثو نسبت قع يلي مو

 0 اء ومدنإلا وضد كر مورا 3

 هنزل لونا ق ثهوتيصلا دور واوا رمزا

 هينركموبا يغلاز نال عك اندرو لامن رغ
 ليو ةواع عضم وأ ىلا لو دبولكص ال نال عل) يدلل ةوبصا ع لذ

 . كلو روف سوف لولاو التلال وا جرا ةراما ص
 1 اذان ناكل د ثملاعر قوت ائقوتو
 الع نالغ ىب رالغأي تيل )اب ةشاتلم دب ع اسما رونا



 عمانفاماغأم 7
 راب مروعا من مضوؤوق <

 او جوال او الوبر صا املا هزصز ضرما اره لاا وركن[ يط لها ور بوتن دوا ازدسد ادلع مالا نر /ربصمل
 طلال اغلا لو [رمااىياوعنص زها اةفؤ فلا ة د7 ايرون تنويع موس ماه كة س حيي زر وركوامتلاذلا يأ علا ءانلهلالص لن مالسلا ناد باتئالاريعاذ يداوي أصم ماع
 ةلالف هو لغإب قيل ن ببجيال موه راو نال هوب ر زغب خبل "ورز زر( مطيع زلط عين عوضا سدأأذا
 . انوتءاووقيذاغ ةنالخوب نالت لي مدع ىوعيلنا#
 اولا عيربلع نصا دامي مف دوعصجسن ل نللو ملال
 ارو هربعخ انو تلا لالالا ةداي
 انام نازل, ابن[ كرطلا سر هيو ايد مالسألا »د
 اماني قلطناو وجيم رحادركيزع نار خارتسلار ككوإ نعد



 ”انوارلا وس ةلاغ معدل نر ظفاسب لالا يلا ترو كرما

 لال دل يثونل اامذرك ع مشال افلا وسو شلا يدوم

 . هوه ئاذلا الات ركع طورلا بالاول نمد الل

 هي رسمك ولايك ور مها نك ندم
 . .اذواقز هوو مار ايوا يوتب انوع وويل
 +87 ةاموجم نابع نايا إيجي ارع قر ومؤشر

 ري هس دوج

 صان تكررت اننا الا دوسي لثة وكأس انكلاو

 ناتو اركان ريفي شر انام عمصدناامو

 لاعالاامارراون لالا امْلادززو رول زل انما

 هاتان وايوسلب انااا
 ءاضوم عطب اذبح نيرونلا رمال مآ رعت وليم

 ومار عقلا صداها ون نات زئًا سار جرض عمو

 اددرعملا يعزل اوكلاد امال غب ملا يزعل نال
 | كراس مس وكي يع اسرع ة قوه ارب عك زكا
 ' /ةاهازملالوأت لغز اص| ةوما عسل نازح سود اءاوسكرع

 ار



 سيرو حارةيلفووقد و زعنا ذاب اونو يحيد اروجديلاءاماع
 .تيللر سحبها ءاه ص اخا ومن اغةنالغ نب نالمأ لفل ورق
 لادورةاعإب ال يبا نه وك وكوت يرسل عاد
 و. اَيأ طنب اري مزكويسملل تيان اان ميلا ع
 رواء تيلار هزلي الكع مب نإرمدعي ل لاك كو أعتراعاوسأب
 كرس يسيل اهب مور لاس هدإم وكدا ختب نرئلاعامسأل
 ون علا نم عميسب تندد ئؤونب لة أمد انا ٍ
 | زبرى ةرعو قلاب بلال انك ع مسا ذو“
 . ليارقير لاب يسن رضا سوم ما تل الفن ً بنر لل هولَضلر عربا راومبال لفريق ميما قلل كج ا لا أل لوا قل عمل 0 عت مدرع نورنا لقد تيد ان ادد أقات“ 'نيرو ريل وكأ نما وبودو ال هتك دي ليا
 انا فيلوطاوعاةى وشن اهل لام نجار لف راقي دة الث نب

 . لوريم نوومش ل وكاو دلاركرب انوش لوقي نا ذالماج
 ...ةيلللم نشلل اء اسرع اع جيمز يادار ومس مولشلا
 لارج اوك ليل زاخولي وبلا سال نفل وع
 نلوم ناو هاا ةداخ

 هلكعز

 و
2 



 عمكلا و اماما نارتلابو اب ولم هولَضإِلعروكهانبد نمآلبو

 أدانب قلطناؤوتدامهموعاوكزع نامت اكدوا ام نان لف

 انواع لاو اولا ىوشلا ارح صعيب فلوق اوحونم وعقل

 غلا يمسي لاجل اننا
 لسامالا هؤع هال انغ يكوتم عير مرو تيسرثلا زا ويل

 كدا لا نع مؤسس هانا ةرملونخادن ولف فب

 ىل ببث وك انااا ذاتشلا امال دوروأورض نم عمم

 لد امهر سبر رز وغد ديزل ىلا اهنهانهدا/أو عمم

 حاولنا ىنتزصاطنم ارث نالوا روت لم نيا كر آد ريش م

 سفصلداونفادت0افاخنالو لمي دعو هداونو ينل يوما

 دولا ترك اان فول انما نغون زول
 ثلاس عب مضت توعد اوع صو بروس دادلاتعلارق

 دتعتوا أذ لفرع د اهي مل وعمه ا اعصنن الوعد نال

 عرمان اتم زوو ايلين سري تور
 . فلا ع انيمي الث فادتلال للدروس زنا ةجلنبل

 ”انم وم دولي ةوف بوسي ؤعت ادار ان لم ودوم
 الا

 فسادهم نيج شل --



 1 قرا رر زيا ذلاو فول وكلا سودا نس اوان مرا 0 ظ مع د وف دمنا تؤ اوم
 ايانسرا هدرا لوم ع مساومة وكدا دزصومإ عفط عبااقر كار رد دوحأ لاذع )ب حالا يظن نير وع ةريعبلا
 ايد عزكم ار انس لبن هاروت تلقاد اا

20011110 

 صك نإ زويد ارازمستمسيتال ةدئ لور وانرلبورت كريت
 لقرارحر نس منت امان طناوونن ا :هدصا رع اياخارتسمل اسمو ودرويوتدد الاطر ابا زجل انازوع كا نوعميس امفوتلا ع عم ظ

 راذجيرعاوددااه ومو ارغفف اعرشلا جامي تيما لورد هرقل هيف ردع ور راس تلج دان وير زنا نججصفل
 ناومر من الريب نا دلقار ان در امتع تيبامزعمب



١ 

 . قفرفواسلقةرئافلا اغرب لاز سءاكد وتل كنتو نا علتمل

 انهرضرعقن امانالطنا :رئكلازوقوبورورملاؤ وة دئافلاكن اضيررش

 للا ةووكرايد امال[ ديلا ة لنصر تلو ف٠

 راو نابية لم ذصوا ياو ع لالي
 كريلرذاركلو ن اضمن عشنا زحا وصيكرملا وف يدأو او

 ثيم أو وول ماظل لئكوكو جما اورفإاوكسلا

 قيال ذليل طش امم ةكي اس
 _ ةتايوتنانول هوا زسامو روس زو
 "فلفو زيا تالين لو طورزنالا وشل زوم ذر
 . ]فيعود زارا وركوب ويمر

 ديلا الوز نو صك اود مزور

 افلم ايؤنالصا |, ورشا ]لسع اتداعفا ورانا دنع يدع رت

 ظ تو لماذا انمي م رقما ضو

 . لافي مور ابكي تلا رنعرعقن توقحال مشل شا (ناووبن

 ةكئابتناويرددبلو ميد ريس خرأزفا سوتينامهلحي
 0 ظ هين داأرلام لسا مورتب وسر يوب اوزيل لتس قل وتصؤقيانلوقلا رايز ىنماو اصالا ءلاذةيشلا



 راو ةخال لو ودرطجر اعاتب راو صلي اةنيعؤلا »
 م افا ضلاودءادوباورج أنو باع ١

 /ميلا وعزم ئارفونا سرور وعسل عبارة عزك

1 220771 
 ةداعرزلد اداة سمرل ورق اووأبتوا ووو ورؤت ات كرقو
 قلاب امنلاة داع سالى داما اودي اياز وك ورونايراصنلا

 صصحل

ل عيال "ورنا حدب عمتاز ورنا اذلسعل رموش ةاكتو
 هبئرقلا

اةغطغمنا امورنا طخ كمال نم وعئاععت ام[ راو
 

ةلرقلا نمةروم نيو انؤكو لول ينيك
 اطر ةكذدرمبلا

 اه اال ور ذقت لترميم

طمنوركو زون ياعم العن عقدا طر شال
 ءابلاؤيشما 

 ”ةزانلا 2 ةبعالواو اة ودها

قو ةرولا مر ضووما سرع هرقل
 تيبالعجانا نودي ا ا

نول ايوب لوا امن ذا ةزفض ماو ماج لاتقل
 رمال 

 مينا عيش بتاوكلا وراق سوح لضم مزال:

زئيولازصن اكو نتا عما لذه باعنلاو
 رييلال اوم اط ره ا

يزلازع رميها ازه نص زنك لطي كل
 قاططرم 

0 

 هاب



 ) دواز درك ربعوشنب امزعدب ل مافن كفعي روع
 نارا وزاد ابعت يتلا نيرا
 نا اهرنااوعد يلاياع سر اطو ورب اهلل مزعورابالاو
 لور غب نو جرت تا را رو وفد زهاججا كا ل

 وباظف النورين لوسيل وتلا هذاك ارتائصو امه ذا كيالا
 للشالار معرف ام زلازه سورئربلاءذ دار اشر سريع

 ةيكوصتتوف اوم هر اورشلأو نامححل قلحت م اوللناطبشلا زن نه

 نالوا لروما عامنا العند“
 انطق 7 يلق نكامال نوف هر طي زال انف عع اك وزن ملاوي ننسي عقلا [ممطم ضرر سلا

 ظ رجوع ري مامر لإ ريع قو ماض اذاعي

 اذ مائيثوإ سانا: ويزن قومرل منو طيات
 هالو اذوخنو عمم 2رصريع جو امؤطيورلإ/ دق ام تطبع أيل
 لالا ضان وب اضل ناوزجيدلوس ضد اهنعاو تعرب راضانعا وأنما
 ] فاقد لكمال يسرا لل مؤشر زق ذا العلا |هيو 6
 وزنا عقم مال اشي مودمم هّللاو (تمدقرل الثا ابهر
 - هيلا والشوز اناللاوبز م كد



 عرنتكدو ماوهللامذو اغنا«اضنفال ىرطارعتزرم درك اءؤه ان
 هلا ننوخا وباوتوب لو از داس يسيل اا
 رانانلا ةركذ هون يدب ىح) اقو ىرمزنل هاه وبعل تلاراهذ هللا

 وزوج سر ال اغقر اقملالل«انلا# هزضذإوج صرف اقلازن نا

 امك وف يدلل هيلي اولرفم نمر كيو وعر ةراسفلا

 ”اهكمس انميات ذا نك مو تل نه تسكت رم

 ونا نتا نهلةناكمعرلد زيلع ور ل ياا )و

 وقلازماوك واتهمت زمام
 [المالاق وقص ضويو راو جم وزعدلو:: م صلات ررعنل

 جلا يبصمبام١ ينعي وهلا قوتع ودير

 . ملدا صفرا جك فود هوركك عملا ان فليس «

اطلالة درسا يؤ راما
 اكمااذلئاسف 

 . الت ةضنس فاران يا غياس
 راق 7 ميقا تمارا 0هّدلاو ليصمبء اخاه عارم

 نبالتاريلا روم دوفافاوح هرحازش/ ارارصم رع نم ملا

 تاناهرعب ناوزوماوكيىرها)لاءامالل رووا ةروكدو مامر

 "عارف كيت يزمهاواطرسما ورا ن رع لطو ل١ ٠

 ىرا



 را نازنر متزن ةولصلا زعيما ظ

 عاملا رهسلابزيلاؤلاب لول ينج فاو سلا مالا
 كلانا كرو نا هدي وفم يمازح اذا خيا زعل أنو فن مل زمااان كرم صادر افون اغلا
 إو فراق لادا سلا زورا دريل هام اتقن
 م ةفزااطذار دما وسو زير يامل فاو راف زب ميل انوي دازرل سيت امتي دوال ياطويل

 ةرفد ل نعرت صنت كلو :ىع اونو ةردو :نسح وو راد ز جروب سعب لذ مو بوو ديلان فلا/وتعب
 أ امام ايدو تيل دفا نمو وفد صحتنا ب موك ايا تب
 صخو[ .ندازف اصور رادو لوصول ةامة شماس ل قارا
 فوت ازال ثم روم زئازع قرضا فام ديلا دوس أل ١
 ذاب زعيما ابطل لالي رهالاداط ضار

 0 ةاكارطةزعهاوارعالاوهسم زب زحالو هالمرة وزع
 تتلو ناطق 1ضنل ماوطلا ليرة صنع مخ ةزعتس عا

 - ةعهتلاوزاوعتبرزازاراوبةرددل العا دلازور الز هشسل
 وعم ذولا دعنا عسي ارض انما هوك و تا ئيضم
 مة ذاق رو ماضي مس ولم يرث اذازع

 1 لا

 ظ



 لنا الإ نرولاناكذ الس لي نشل ناو

 وارإو دوما اكل غلا وص ةكو كولا دره
 ,يقمل ا! افرعنا نوضك لاو ليبو تانورجب تألل مامطلا نانا :

 نبريججىؤلاو رسوم اهم وطي ايدول احب د تلثل صال ورجيم

 . اطول دانا امك يضر ون رناع
 هايل وبل سوو الاعراب ولاد أع ]كيرا را

 طار هدصة اطل كالا اانا اطل نو
 موويويبسسسلا
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 1 اعطلاعج الامامي | / اكن اولا ةعسومإرزعج ذارأأما

 - طاورطر "مالا طوباس الاوروبي ركن نامل

 دعينا ماوط و جتااب موالي زا تحن سةر

 اما /هللإلطووتل ذا نمو ميرا رزمجي ولا وولي و

 ماطالل ولا فر اعنا امر وصرواح اعدم تف عراد

 وو ةرعم بويول ترو ماوسخم هلال ولا
روثلا ل درفتك سزلل ل وطن اهدرعب ام اعطر عت ناب

 سرا ر

بل اقاريو و ثلا ور تعم ولاو انئامز نول اوبن ثلا
 سك او

 نيم الو يذلا وون حاجب نانا مالا
 . زارا وهي ]قلو ءاول عومي رص ريو هوجو طورشمأك

 ه4



 ةأزلءالملاولوا نانا ةازتل وعدل اخناررلوما طلال املا غ [ركد بدلا لوا وبا و صوان ةيلام ادطلا اخت لك
 «ارايجو نه اذان مز نول لاما زوم الخال او اونا غاوس
 لبو ف امنوا لمس وجال 22/6 مموناضف ونيف رونار لاذ ايمان ينل اوتو جاهين ولا ان |راطلع كرات نرخ ككاوكيل الصيت وجني اون يل الا انس سيو قع انوار اتوا اباصولل اك وكوبر وانغلا ماع ذوح
 اك ل نسال م كذاك ةرا ند العبري
 هزحإ جونيور عت وبص ةاصا ضربوا قاد 9 انكر زعيابكتيما دونا دازك/ولاوالازيرؤمناعد/و ام ةرثاق - قيلاضتا وكلا اولا اطبق اطر وتكلابلا ظ وانزال والان ناسا روك وج اللا
 1 نازي وسم مفاد ًعياولو (يطاريلا او اااك . ايلا اهي رتالواو راو زعئارمأأ او ار وكما
 راع اهوار اراوالر ماعم 50070 يفرز ةواز ابا يزد انصار رولا حاول ليزا



 ]اور اهيضاوا ديو مكرم ءامرلار ل اوك ال لمأط اطخصناناد
 ويوم لد يم ا ار ورولالخاوارقو أون لفعل وخليل و
 الا شذهالوبالعمروجرا ةرع الرق, العاز باو ارو فنار اطانمملا

 الطرقات العانو |[ ريدننامز ةرؤلاوطامنوصتلا نو ع
 رجالا اهي كوارع دب دوف ل يلع اهن

 الار ةدارجت اموت هضروو راض
 ضالة لزرت بنك وني ناو وكرم ئرت وكوت

 .ةافواملالو يايا راسن نايك لول
 رصصخل ناوين ارو لالبزلاو هور اييظلا مصعب لومار اخو نان
 اطوال ةكوو دال خت ا قرغا دنا سوسو
 ال ةيورم يطيل صصتم الو الاون / صن روبلا

 ازكجو روبط
 عواده كرين نادال ري وهنل ارك
 اناا ناذأ ابيل قو وتساب ون نا

 ىواننلاؤمام ءركوازكو نيرا انج تسرأ دلك ءالعلاو ]

 اين وارمرعتجوإ) از ناركيو ىبنجا ةولبزلاماعالزك ذو
 ثهالوإوواطياغوا) ود م نام الاّ اعل صحو للم أطويوا

 . .. اكرر كالا (زوتاومنع ةؤإ



 صيصخب ضلال ير اجت و حير ونيل راحو أجوف بانك
 لانو زنإ ف طعلدب نابل تضر لع ملا ابشر قربي المدح سلك ل راي اهب لاي نكياد اور ئسإل الطرشان غلا
 ٍطْوارظوغوارصإلب ندري اوي كرك ورطب غارنرلا نار مامالأ
 زوزو افا ف املا مرنعا نات واعاع
 01 رف ةراذ من لانو دان ل دونوحاز راب طوبا ةرفلا اعرط
 راف لاهو سي زملرطمج نسر أو تفل لأم ةركدو زنا رايتمي داب
 قرت رطل ايبا نقولا لامع بأ 1
 0 وردا مس الو لزوجل فإن يما فال ظ كاز بحمل زنعؤوف وإلا لول الامل 001
 نان يلا اولإ رز زم از جوليا
 راسو زار زوبر ايوا ةرزل يل معلاف كا نلاجخؤلذ ريل نور ضرك هلل اقناع نب
 ضر وعدو طقو زي. زن. |ذ املا يايا صون اور اور
 اراقازهرزم وزيوت هطول بلباو باي داغر م
 1 نايضاك/و انف صذوخمارصز او عصرطرلا سيئ اولق تسل
 ممم



 اصاب هنيكاوسنأ ني ةوانيلا وعلل ملاب عفو دب
 نار يحلم اماما عطغر انك رافم ول

0 
 يبحر كو نا اذانلاصذوطامازصو سف زماطفسلاوجرفو ف
 /اياو انو ةردمزخ ارمني عئلايصذلابو ريكا وذ اهرب
 متو طلازدلا وزعم اوناماكاسدبتلاراث علال اذو

 0و[ ةلايلطو زيراي/وفش ويعم نمو رتل ره لا
 لطول ةموق بول ز هارضووعاريغ زكر نول
 ليم يطعن العلا طور ناصف رهازهاد يبصر
 لالالا ماورد ملا هر نفر نم
 نوفي ناخبا اناا اها دلاوازك

 روف كبنلاومازجا يا رعتو رون نعدسا ذك كلو ظ
 10 د :

 مبدلاا/باالل مالا ل وازعاؤْم عنو رو را لعشاز ورع

 ل ؤسالفوسو زغرب وازالة حم
 مع سرا يّمياش مرع معرب صو ٍةرور م نم را صزدو
 ض . رع
 نمزماضوانبأو اًضاوا هاما لالا بم ازوكم نا (يبكذُوَقَوالو

 رقي والزوج الذ توا رب اطار فدي امون طعن
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 ارا وم ضرب لاوحال د وتلا ب صنخو سومو مارح يلا رع .نينكلأ ورقلا
 ْ ىرتإلا سولار رز 'لاعشاحئباتاثلا 01 0 قينوزي

 ليزللااو ماهم فدي ابان راكد افاعو و ةارلا "ماذا
 مالا وبار ماما رنا عم رفد انأو هنو فد يلم
 «وبالرال ملطس يب[: ةالإل يااا 10 اوت ارم
 2و للا ل لع انا ذو هر غري ثا امانارزراصوبريمل يول سنباووليرل نادال نوري عازم اميل لول اظن
 ا رلع دان وتبع اوما ير مناخ ا

 ”تحوق قريع هضاظكوأ ف ؤخار مابا لوا ةزولدا ولعل
 عا انأر اهنا ليلا رع 2ايام يبي[ لصرعا

 . رمادا تر اموتج ودين مام هاو الناس مموصخبت
 ةرصد اعونوحي نااودأو ا ,ريورلا# ناك رقم وير شعل قدا رصفلاءوقولا رك اخر االول نود لارا"
 5 نادك برشبالغ تمون د عراذا ناكل زيرو ايا زير هلل
 م رج نوفي الرف وذنيناغويمكماظع سؤةناب جانا

 نخل اوذنغ 1, رغم داك دار ويكرم نوم نايزذالا «لسلا
2 

 لا نط ارا بوصخل رولا ةاعأ اغلا رخ للان 200 '

 0 و ا

01 : 



 رك والا و| فو تحرش ثمان نام املك ايا بالاثإ/ ام.( | قي وقوم ةرت مااا [ار وتلا زمر ذزوج عيت دو وطسلالةولف اقبل يل“ ظ زلة زل اوما ذراوبر سوال فوري ممدوح يتناو | زوحام رزفو متل قير يمنعون زوال دره امل اضآتلشجم

 ا رة وذل اذا مز نهد
 اذن وا ينينص ةراطالا

 را( يزئابصرع وص موازياودالننال لس اقدم .[ةفوع ناز رو ةزاووتذا دور ماظل يضانؤواقت كرها مافعله زل منان"
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 . اليلوزاجري لل رقم ضراوعج اذارداعرديجراقةرضزل فو و (ذوف
 ةلاللة شلاح دذابزكاواوصاو ناد | يي لا |مام|مامترمب |[ عصر

 ٠1 با ا وفيس اوس

 تاك اتي فدوه مفر رف زا ام نفاد اناتلاكوو

ك بدل وياوأني وف نن اروع فريزر
 فظووافدئال اب

 صاع هابيل وقول انو
 انزال زهير اضنالي

 ظ ادهن

 نارمامؤت ب عفش خالو صف مزيكا رخو زلا بطلا
 كلا كفايه بوزسناو زروال 02

 ديما يطا نالوا ورك

 اذ فاننا نازخ نموا اص[ إو رارا كيماتارأو

ستينفو اهلاصخئ قولا كة ناضيخاوو انو
 عارراف

 ظ اورام نر وعو رنم ا 9

 الهش زيرجتا مالا كا ىفدو يزل اهرلوناروإم ١

 مدام ةحامذيي فري تيزي[ و ارلب لن
 رقلاردتيلا 2 اا ست لوركا ءامالا عش نار لا رياح

 وابو وهشلا,زيؤمالادوصغصزرالا ئاكاؤااؤ نضر امومد
- 

 ما



 - تراررروكز وات لب مان ودا تبوك راد جري يرض اولا لو ياللا رذلبو عض زج كل مو ا قاما لاوس د يس الب هوا جاوا ةوزاريا وكفر اضل, ل ونسال /نادا تع هرغن ولع 0-2 قارارتنيمل : راو ةمياناع دال مبال راجيا سم ج و [شر ورانا عماد بعت مهي اخي وازن مذ وض أاواازح | ذاو,زملاو ماا ة ويت لبوطا ة طالب مجلسنا مرعب [ىرلازانم يؤول سؤ را معيش اوم ايو وسكن مزج ناديت سور اويل" رفنوول لو نادي فنومبانبول الس وتسيالاقادا والرحم هدلز نادال سمول نموا كو برأ الغول 11011 .. ملعب 9 ' واب وقال ضرلالتزفن ناوروقلا ربا رف اموزل نال زد يلو لا رقت سير زول موصل طخ املا
 ريم نبال رمد يتلينزبإ/امائرتلا هالة رعت 7
 قيلت زفت »رمئوصاموايدوحام مزيدا حوا وشب إيد
 تان اهتجالا اجي ةرلعلو ول نفالاز اح |زم نعال وزر الاب 221
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 للئامرماورمخو قلغتنوعبشبلالإب ةوبديل اوتيل نوع يبل
 ليسا ماد بلع ة لمد اؤراطللاو قتلا ينشر
 . الفن اند ةزضإ اصر كدو واتا ماج زكام اسال يغلا
 رهام زمر هجرت وبانلا رعب ارامي ربإ اكو ىواننلا اخ

 مقرا لازموررى وشراء دارت فون اوم

 هاجالا رار ركاهغلا ايلا و نانو جبال كو
 مشاوير ذوياو الا ايلارع راكب[
 0 يلا اوعي رفدودا م ا 7

 ::اويماو ار م2 ا 2 4

 كتف داش ارنب نيا
 م سوسو
 1/1 لإ اد جلغلا نال اكلي ارقعا ناوركأصب 27 م عم

 ظ ”نيخراد بطلا نال سوك نارفما نا ءلعاصبال للا اء نرم

 طلضا اذأو ين ارانانلا ةزكذ عذاري طييجما صمذوحأوا د انك

 ظ كلوزر م لعلب يلماز يجر اكل اب يلملا زم

 16ةنب نرمال عيعايساواوف يزل نلف ئاكوزيزغلا
 ل



 هد دراكذ ورام يعمر ربف ران
 .اندروفرنوز ل افازخد# نا وبدلا ولف ماما بأ لعاصمالايصمنأم
 رقافونملا لئاو همام يضعوا طار ايل

200110 
 .مالتا الر لا ذنيال تولوز وضتازا وانما ةرتيؤر مضغ دو أزل قشيإ اطمن لولا نؤاوع نس امءاكوست لواط ةالماح اوامر رد رتل يهل رأس هوم ازجم ريو رطب شنو نسم لوو نيو يمول مرض ناهز ةرارا قل فارم 2 كو |رطجوسم 20 رياامولو عملا زر 2 كاكاو ذو تملا, زيؤباحلا» هيلا وانا ولاؤلطا ظ ايلا لام اوخ درس كا انارفرقللو زمزم ةق لاو وصاهج ب ؤملولاب وبلا رار ميال تاويل رضبوالا رايدر سواه رس داو ودب لاي ةراو عل وز كنون وصابون وهال
 دال وقبل اولا ا دو / ربل نط ةوماذاد زنا وايام ةةهاالاو طع انكذ افاق ومالا ا اناا اعربلا طم او را كاش لولا االول

52 



 . كيك نب ةانيدرلا الا اكمالال/ عكا < اكد اعف دول واير | دا
 رهسغنانايعل جيل ضنازنقالا رالولاوطقار ماير اكواو +
 نال مانا ادرار نيل هي رار نونا مية زمرمت يوم

 لوز اواطبملا اكول انو !سومل ان اكضو ىفولا

 ات اني نوفل كر وسافدبلو:ن لولب وب

ي 20010 اعمار غن رولر يالا
 ذليل زي

 /ديتااوبععبا اليل اشوف يو يضر اهو مرو

اد اكلك رزقا ياتي ٠
 " 904 2فوانغ

 وست ناد دج ةاكس كرفس

 ظ / هلو ذناو نيروكونامغو

وان مر هنو
 لهفة كواتناق ا

1 

لي كفوف زووم
 1 اس

 . يسئادو رو غلا ولي الادهم الا نزل شكلا روغل بيز

 . "ةايوتسملاذه سما ءالذادبزي بطول اعرم)
 اكلماراؤينامؤرم اهحالاكلورؤدلا ناكل ا اوصال علا عريلا نم اهعصر

 6 ظ ران ذليواموقم كلا نال يامل )ويم نكي تراتي

 "7" و سوو رنج جو بكج اجورسم واب جس وصوص



 0 .. لكرلانال سيتم او زكا سرج 6 هواك يغفل ماضل ةرمامبسو نابزوابل عفن ريل اول ماوعامزمب ادمان راما ديب تسل املا 0 دي دور اازج العيال ضيا حل نام او اكان يملا راك يربي مالا ايردلأناكازهننا مردوعس باوركادز العز اهي البز هزيل روكي هالو من الاوت دزمرلا مطيومنوراوستنبل لركبو تفر ااوعد اناني يي م األ نان يطال دز موتو انوي ال ناك اول ززأ مدل
 زل لودستسو لصف اصدل مهام اج اول 1 رع احا ٠ ]ارسم مصولول اونف نيل يك لوا لانوس از نونيرخ وكول اص الزوم ننام رع الون يي وريشلا ام ىارخن ةؤبلاغ/ ومنذ جزيلا 2وكركزم أ عمر بزل ذولا اهحإوف هيكل زارنا ناع هزل وويل طونلا عسر رشمو ماو ماله داع دوي الثوار 5 قزم ازعل ا تلوم ونمو مرونة إبل ةومم زل ازيا 7 نايئرامإلا و
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 راوتاباكذ جامل باو يضل طم اظل

 د لارا ولف هولاء يسحف الو الاه ؤه وعمار وعم أبرم

 رف وعرول دينا روركمالطف ان ادور منعا البا

 ينامون م

 : ' لانا لحل عع "يقرا ارز

1 

 10151 ةئاعار ةمازس لبد ور الكيزغازر

0 00 

 دارا انين طاطكاص ول ذل جاورال را الصرع ىلا زو

 كر نظن مزنعأبع ا ياو, الالب هو
 مارا ينوي ارعارصر وعل انؤمانتارصلصؤما صوتي

 لس” عيرزتاوهلاشا ريك فعمل ناو لاو ثدركلا غلط

 . هلال ايلول لاو بلدي :نجلا/يردرعا امر اعوام للعلا نازعرنإر

 تيودمرتغفابندلالاعجر لازم انربهشلا) يشك سرترالااعام

 [ ىلا اءاور ةد/ينلارضف نمير ناورّو :مالل ضر ورام

 .. لاسر ذرانزيشاور رعد كيورال نر رلعرريرتو
 ا أ زول ظ



 9 7 انرغ زن افدئازسو عزا نأ شرد وله سر ضئورلاو انآ ءءراراأ خداع 20
 يصل 0 5 ) 14 طم نك وول لإ صون ناب نؤمن امزلإو نول رس ذزرعشي رالي تسمو امال عدلان إو هل طضب ملت لمتلال ورمل لاف ر سل شلال وي اوماعلا نبورع بدلع صورو ميلا يعم

 7 5 و يوم رارذا يرد يبول لامار العدسل17 لاك 20 ١ !
 ماوفوفدإواةلرغش اون روز بون رسله '

 ' ٠ رو ةزاقاو هيئه تناؤلن لل نار وم رب صوت ملاحم تعور معن النقر“ | واوا نول سويا تقإيلإ اولا جان لرب ويم ورك رخال مار اور تلإل 7 مر اتكو + ولا ردو وعشنا ردو طن وافوا وكم امتلأ لا
 همؤلاو قو تيفلاوادوعاطلاروررريعشلالولا ل7 ميار نصوم ورايا ركل او ويصوم هر قرص صولا ملوح لارا ]ريب رييشلا قتلا ١ ش

 4 دوم ارو /ددز اما رايتس مدبب كصوت اهلواعررغتومي 0م + ارو رت #فار شارع ردنا يعل 46 ازا موب نر انما قوز رمال ةد لوطبلاو
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 ديا كريولان
 ىورس يشار فر ور سطع ازمونانيرب رود ضال يتلامح

 الز قرم بلا ذره ل عدالىزتوكدلا عيل كرف ل سبا

 1 الوكره وصول نارام ام

 02020 دات ناو بلا مواد اوشلا زي ناوملع

 ا النار يدارعنت فيا ومحيتولا
 8 0 اخرج مدد ابيض ضف ةدازم داع ىم أكس

 ٍ 2 وطمس 0

 يشوش اص ورضعؤ ضع شارب رتسلا وا
 ابرك ركل شلع ازرع
 صقل وردد 200007 وينكم مراسل

 "نلف 1مم نإ وصب ارح كو بس ينوب وت رح

 اهل نار ريش اص سم منو لسا وت 7 طيرر شم نحل ولا

 كلا ونا يرتب وكايتيفحإ يرو ة/يلرررلع لاين ري

 . ماها الالم زنا وراعركملا مدا الاوضح وم رملي حاملا

 _اض وينام ة علة طوبا يفجر رغلا
 0 نافرملاةمتما

 مرا



 رضاع ةررزن[ةلسايسسلا ل ك/اطاربت عود ووض وزان
 اللول ورا ولا وصايا كلاما رمد

 هلدعل يولضناو امد اولك ولف يتع رو رالف ,

 ةارظزنزكو م انوكرأ سور ضلال و ورق دبل جزوم سانا

 لعلب تو نول شي اوم تل الون لان ولو اير ازرع
 ولي وحزب لم سرد زناءلالوساشل

 ةاوبوالادلالسك2 ديرب نمامز نحو ضتلومامدو لب

 2اس اعررعيلاو الا رول نول امد را ذواويلامب

 ماداعابايثتز قولو ابو ةلكورسعوفلو عر ووالل
 11/2/01 يا زم ١ ا كووفطو

 5 ًافؤ ين كرفت اوكف ولي مدووجج دوو ايملاوؤك

 ىو امالالاخ مالكوم هيو وظزجا

 ء/ظنرر و اموغوس تجي لظؤلاب قاري افيد ديول لضزنغاسر
 بجالدو الظرتقلا,زعولبلاوزتملا طموح الوحل عانس

 تافولا طبل امورزنا ار دلاعرسو غباهطناوولاموموعمب
 لافتا 2 اسهريحو واز امد[ هالظرد رب ول, رانا وه
 نجلا ضلالعيربو عمير ةمزواطلافرقلو جعل ا ورني وب شل وص

 ىو



 --سسجرسلا

 1 : ْإ
 ون اونو بشل ولج رو هديب هل زعم ةاوسمل ال 2_0 وكام زرطملاوذ جس زمر اركإ ضي وك عماد نينحلا لم“ ها ال ياطير يسر[ علال قفز اسننلاو ضيا 0 71 37 00 ىلا

1 

 ميزا
 وانو املسر رنتي نقر دوم | داماس اعرف مززما ليم و سحر ضلال“ 0 1 نور 2 ونج ضل ا«نوزملل قيودا 1 رشا زوايا ةريزر ملال ب0" ول لو نووطماو قمرلاو قرم اكل وضل مخ 0 ارماني نطو وكذا نقلل 0 ظ ملة ومنا ذ دالاس ] يضم اءإ كوول ومر ضياو الامان ضف -

 1211001110 ظ اهوار جبان و ضربا نتنااقنارمبا قتلا, ضيا وز هدو رساله وب نرهلا و ب4 كدا
 1 هيتس ظ ْ 1 مل ابرد ليت فقد لضرب عا داك ضلال سئلاو ضيا لوامونذ ممل الباع 5 ءار لا مادا دو مي دالاع امرا طلزع ناني



 د“ | ا

 32 ساريلازع رورة سك ملول ولا الطقس

 و لاير /ن تاورلا يؤ امض كو أير طا ذم انرغياحل

 _ اكل ةريركي/وكيقعلارغز غرو ار رشم يارا مئ اة ةيرعزت

رو ةرجلورل لا انفو رهو صض لاب
 :بثفلاروقو وها 

 ١" يشاع وزاابلاك تل اههو عين

ر الفروق ارو» ]دما وعورا نوكدملا نقم
 2 بعل ي

ةرؤنرع نيس دال خال يلع أرجل نكي بدرب
 : بال 

 7 زبادي ناامأ خب لذ لوم ]وماء مروا ذات اريلا ري

شاركولا وولاء زاك دابعم و صوف نكن اذ
 امالاناعةد (ٌمن

لا هش أامدلو قوس لتر
 رب ي

لا انذالاماواشم عون ص اكاد أو هد
 وذل انأ لا وب

 اطمتينالارببك الازم اب ناك ا لا اريب مي لوز ال

 رجس مولاداطلو ياللا /امالازان رن لكيت اوني رتل

روم ف فاصل زبو !صؤتر ارائيغم
 ! طبل 2رتاسنزلارس ت

هغا(يرم زين لاري البلا س)زن نأ
 ككتاب 

 رو
 يد 0 2 1

 كوب ا[ تاس قزمازسوادعسوا ين هكيلادمام
 "ابر اعطخ اوبس تناوارماصتو وجي نشل عم راظف ربل



 اولا ريكو .رضذافقواوباشل عطش ٠
 |صور ز ن ازيد سلا( تالاق يدبر / داق بس
 اريصر قا ذا اماطخلاورول ا بتاوعير زوج شاملا خلاص يول
 | ١ ةريمزكوواتووا رص يزفاذ امرها وسو وطعام
 ظ ناكرولا يو ا ةودالإ/ تراب ستمعلا ط غول تاع كرب هز 3

 تقنيا( نوتصريزفن انموفوجباء افلا ءارببس
 . ىل اهدار وكول ءرصل ور ريكا وصلا يب هرتجنيت
 مرارا رتقركوكو قد اينلا سيول زثذلاو م ولاا يولصلاو

 بوية ذارلد زم راو (روذ تلو كو ةدايس
 1 روندلصإلاف» ردوولولالاذ ارث داموا با رز نزعاصغلا
 7 ضصاوتلا/نالجئربتم ناب ىأتحلا لياولاةزسضيالوب أولا
 ١ رهالتإبلاوررزصلاو مارادونا ةربال نامل لتي
 نكرر جاوزت ظرف روي طبع ةستسلا/ الل 0 ويتلرضمب ردوبفا ودا اضاف تطل اططؤبالحا يتلا
 اوال لذ 0 رحاها يرمي امر وحمد ارت ار ايجب عفش

 1 مدان او 0 صم اون امو /ةزويتجا وعضو زك سارا |
 ...٠ مزلزضاو مر نلل اضمب ناك امرت امد نسا ذخأ



 م بارما راك اىكلازت اهوببو + لوم اء ارث نمو الفأل لا و

 ريوق لق ائاب ةعزلالب لوا رولا نسوا لام سول عونا ارمزتلوا
 . ةرتقولازكو امونوعمد ربي إئامولظا قد الرد كر بشوك
 رام نقال الا هددد مون زوما رونا ةد الطول

 ربات كذو وزن ارههنيفيالظ راجي نفل ويلا ل انو
 اعف دؤيلالبا»/راوفواذجطلا اطر الانقاذ
 اي وكينام دلال ئعو) يلا وعرعا رو ايا ل امال نع
 اود: اموبوز/ ومو جو تسلا مو يهل هاو اكن
 وئدولارلو هرؤ] السل انعم ارزق وئاقد اون فاو وبكذا
 ولاارس#موكل ةربابزف ضو تين اجبر انانلاركذ يرش او ةعاطر انلإ, ولا

 2اقلابابندعدب ضير ضال روك يشل شر ناسا
 ليوارماانكو /السلاوةونلفلاو ىدلاءوشح اه وزغلاك فكل باع
 اوف اهلورازإرف لك دآيم ازي نس وكر عاصق ابر لعام ناين أك

 اسينوسامرب واول اعلا زم 00 كن كصتنبإكو نمودز) ناك
 كا اهلل وير )ررص يشل ام كد «_ اشاد ل دكو عيل از
 رول مقنن ناو ازمكر وال اود | مم) وكر ان دراطجرلا ناكولو
 | ىضطارويوبارا نائعي ناوكا سو زسيل بالادب"

 ضل
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 ظ ول :غااول ال نونسم ل رملا ال صيفنا فال ننال و راثالا |

 ىتو نافلالض يبل اهةأر لا سيلارؤنا ذك سا ص يعل

  دوافلا عضوا ءارا روكسي لإ تن ادابث زغب ناوتكو نا اناث
 دلو ذوي يلع لعل الاوت شحل روك لانو اهو
 زل و فلا يالىسانلا/ اللهم جيو بنو نططلا بوني اروثلا
 عبس ار لعاصرلة بامر وغ شلال اوانونمرىبرشلااهدرصلو ناطقا

 ياو هزيم ةولصلانو ل نسأل منسي رونلع و ظوو
 بتر عب اوعاو حان ماس[ رلتلالسن ايطركو وصلا )اد البنا

 واوعهرتي عام فلاصزامخ هذوايناحبارةرلم وبال ضرع لاك ظ

 ظ نيالا رس رونغتسبو ضاهر لا ام دعنا تنور وف تالاف 0
 و تاتو ةولصلا ل الوقر اف نويل اءولب رلاو مالا هدر لو ردااحت

 املا ىسوحأ تسال أرد امدتيل اي ولصلا نالوس ان نع شنت

 4 اء اأو قل ويك ]ضنا وهب ولع اص وول و ل) يعبد "ىرتالا

 ا ةؤيلا المالي لاق هناطف .طيطقب طلو ويدوسلا
 اكو اكرلا وع اغتنم امتد غل [روفولا وس مط داووصلا نان اربو)

 ”نااضإ ف | متيصوي ار الاون وزلسن/ عونا ةرصلا
 كوي افييتيثاب انوأرو اردو امانيوطرسو يوي لزب اننا

 لسا ٠
0 

7 1 1 
 وتل

 و 0 نحل 7 2 :

 - ل -- يا: 3 ا



 م لة فلا ضم ةازك تبرعوا ةولص: قو اف موبي ليما نعلن
 داما ارك لروما ارامي يلام
 رول اظل سبام ويب قس هكر[ ناو تتردوبأ نللو اهويأب جاكم وب نا
 اكن اورؤصل وماسك زنا, امك تبلاشنرو مهل الك اظتمنال أما

 لاو ىهتنارولا غي اصاؤشم راهن ازمتبذ الز ضامولا ورياض اف :لوما
 ل ضات فلول اهراليكوؤصلا ب نمزكولو طب يملا
 ًايفايذ بديار زا نافل سريرا رعشانرااو وتضيق
 عواعاناوالابورغازجل كامزواردي ذي اما ردك
 . لما لو امويذاكم دو خ اء اكمز ناك سرر ادناكص م ماقوابولم

 قس لاو فام ريما فضال راذاااقأ عينا دام
 رسولا هد [دارطبتاءاو تربظلا و ور مال فتور رورو ينم

 كيدي اوتناد الط زاغن هيتيطكد او ةلكد )ام١ نأكل ابي يصول ارا

 مجرلاد الضم ةونقر سو ومو نيمار زلسأل اويل نادال واهو
 تالت ل الغ ةريرجدا معاطف ازمنخغ جرلاو زو ضاليغ
 /الاة و اانولاو اما واط [صرعلتي لزئاول او توتو رع اقل بحول

 ٠ (يتزعلا/ تالاق ةردوحرتقناإب اذاال الرق َنارهلا رم ذوطاازي

 .اهليوجوقنا ملة ملا ردت ار ضال رفا لرقم ءاشتسأل ذيب
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1 
 ةردرك زق اعرض نازي اذااماصارعغل اويل ناقإع اذا ازين نك

 اهوروقم أك نا” ول اوم فيلكا اذادالوحاءزمخسومغبلن ل

 برجال نلوم ةز ناظر لارج اتالم او الرو

 طل ذا دج عزفوعيوسمو دوغ اضملا ورنا تدلون

 لوسجبازببو وْ محملا نالريا ل لال ادوعب ةلونن مك اينوعناكلاو

 وذوبد زفت يلا دوعن[ شن ناهي رلا لج بريم ا وقت إال زول

 وو ربصر ضو م ونون رصؤركذو مالمألازخ طوس ذكد ار اصومنت
 لسلأفجاط انا شر تاذ ا وبزلعم ءرتفرمو نمو نورضيامو

 ً[رلاردلار ملا نالريغصلاوريثلا امعلابواةردوت عوز نا ء احس ظ

 [دافوماهلارؤو كاكتم لارج عضم رو نر /و قرض اةاذكي
 دومألا لكلا, وشلارض اولا اكج راب الإ ضال ةردو تمارا نا
 اال نأ وش ةردرج ارق نار غزل سب ء ربو سازبب اوزيل اع

 دا ةزلبتربو ايزو لارصق 2 ماكح ليام كذا زنا

 .رزلا يردك كدو تاخر ورريدوبالا تلف ماين نت
 شل, هارنعد نر وتلف اعادت راو و رز قرعوولو تجرها او ١

 ننام ملغ ماع ةيدل رولز ويلف ينل
 ىوتنا ذيول يطٍؤ ا ززنطو اعرنمو برت رمز رون زيد

 مال

١ 7 

: 1 

 ريان



 حا

 ١

 لوتغم لح عرضوولو زر اني )راب غ ىرو وفلل جرت ةررهنارلا) امالإلذ
 , لافورزتناءاطضواارهئام وظنو ظفاري د الرزق نسور وبال
 زقزالافحال يول بجتاو اع ضيا ر الصلاة رلخإ مالا
 رباط زاخر وف اصر يريصاض رع هازوجال/رعق عزنا يسم
 لسكر عفراو وخدم نيزنفر صام طعم نإ الظن نارام
 ذوب ا انالوم يرش ارسم م ذو ازين وصامل صقنال

 الان امزع/ول تامه زار كي اود دولا بهار يلا
 فوولؤمورارمولاز افلا راج مذ وحادائب الط زنغلا وكر المار رعنموب
 اع فرو نداسسو ايا المال رسم نكي مدإن تايب
 كاطع مولظورظزنقا ميال الس ماو فوصل زب ةزشلا لإ
 ر درت صورا زلض ابل ايلا ودنخ لازبب زعم رورغلا/ كروب أولا
 وعلا زب تقلا : لب ةرصالوغصاصعن نق اعوان فايمال لاهل اق

 صاركلزف وزنا لك لذوى امر بوعروج ربل نال طاو عفن الو

 دارا يالا يار قساظزال علال طولا هر وجو ويطول شراع
 ف "قيال هيت م ةوم الب ال اقضي كغ يابا ناو
 (ملاٍزمابو يم اهلا وب اكرم سدو سب اوالاو نراربلاو مالا

 كر لروما فعاد اضف مؤ غن طلح

#4 



 7 ّْ تقولالكذ عانوا اديك بخو تروظلاو انف وكد الحلا يالا سان نيو

 ريمسا/وزللالا عقود اكو توا واق روك ذالك ومنك '

 عاب وكوز توفالزرل اليف اضدال تع ترا لضلا اذ كلع رصدالذالوغب
 ولطفماملاة ارض اوصال والو هديا طم ولم الانين طار عردا رز ام.

 دبود الد ولصزوتج هو امدرببر شمالا ذر ماتريد لص
 011111111101110 لمت مراماكييباط

 وا اذ اذ وري ايلا دع ل ملاذ صم نكي 200
 ١ /و ربو فلار زعم ذو خا ب اما مب اذار اليرللمذ اريل 41

 «دارردمو وللا ياو ربيت اب ةوارزا ع فوكو رانيا
 ريرخزياومايازئ اوطذلث) انفو لو تفص م نم ناوببورس اعرض بدو

 . طا ناموا وف/طيورعل لاذ اطعم يطل اصقوضواوبل اوا

 ليم ريوس الار يلو عل افا زورو تضر اماسي وا

 هل ؤيولوبالاظوسسوةرتطكو علال مزعل قر ناري لغو رعلا
 ١ دولا اان انصرتف نيك[ ناوارسر تن اة ان يبو وتمر اصااذا
 لك السم الديار الماما طو ذاوحاب ادهش زيي ةزصال! دلو

 رمال إع الاهل رشم ا ورش ناد مورو ةرئاجتورمعا

 يزيكرفيرل نزال ركل ابرار دال ةزاتو سارت
 را ظ



 اضرب زا لرنذوا رص ذنو يديم يوان الفكر
 تاويابك لاو اضم بل ىعااريب نال لا مرر 2اس م اون انأكو

 هزيل انطق وقلق كب رهف الز ارخالا هدوم ملل غرك ةداكالا :
 صون فلا حض اسف اضالار انعاز يمد الا ذلك ام اركأد الو اصر اوفالا
 زرغلا ركوب اونا ف امهر ارجع ركأ) انزل تارد) رسام

 جب ريم اويرط :راولاؤقواول صارم ر وج وكر ط بالا ىزيبانع
 اب اوئ ار عيفؤل غ7 انيونق يطا ايدل نالر افلا شب نال
 عص) اغلي وكر لازما .راجوو مرح ارلع انوضم زو كله رلوب ايو اقيال

 اياد الماوالوانعنر خلا لما نايباورلعانوضن وكلم دوك ىيلسلا
 المك طو افرئاوءاقئاسإراالرع حا (ملكبسلو كرما رع, لزم ولرشملا

 كير ارو لص اورعلا لو اص طق د الار د يكدر زارنعر لع صلا

 لائعلاب يم انمرعرأو حالا كاز يبار ارق ضر اصزالرشال

 توك او نولو الجور امد انجري الا ءالغو عد عرض فر تم
 كرا قال /امالإ ربا و ارصاستتا دمر وسل اود يللا
 ربما الص سبت داو يلم يل شمل اتم هرطو دا رولو
 لقاو يديطيوباطضناوإ لماذ اضمن الرياض | اون سو ردع

 همس مانبي إير دولل قرض طوعا
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 ى/ 6



 روك و

 و 7

 + اعالاانلف راو ف تررتحل سرب
 و 11011

 5 هد .

 روب الغ دؤلابخرجبو اطيز اإل الاغا ل و

 رحيم /واءامر ف قرنشلا يلم روك وكرتم ا طول ضل ايو

 تق الورود عد نضر ضو قرتص)و [ر ضر زف وقولماراو

 طناك//لبابلاو مذا نإ وجا وُ منال ورملا إو اّضم

 و وعلا اوو رعب علت سقت ماواعيس

 .و/ امرا مرتع دل واسر طسررإر انلاوابا/ 1غ 0

 ولو ةراسد ىوعلا اذ واظم/اضار الاول وقع سان اموأكا
 ًانءاموا ادار طلعصو ماو امر تض ضو روع ازلمص ملوش ا 1

 ملغ ل انام دانت الاه جيف عر خرج لحال اليايو لس ا

 . هلرترعأ 1 وي ارنا ارعضورَح

 كالت لا قر اىومت راف ىلا تزيو 0 ظ
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 ٍ طال اارسن

 ظ 4 ومز انصح يك ارأرلو ارواضغنال ارب الحان

 لفلماومرجو ردو ضحي م اسالااوسؤلما
 5 الرش ةيياد عطش زن حطياحلا روك ةزولو 1 0

 5 لإن ارصلا ور نداوراجرلا انعم هاو ومر رف اير الهادأغا

 نولضور يدارنعف نايصلاماوزارار ضل اكياس الضال ا ٠
 تاغ نيو طبح أو نار اذات نموا مازي رورسفم ال ار

 ١ ْآ



 . اكسو

 رق يغار مصادر اظعم يول ل فاز وزو مالا رولا
 ظ /هلعللكل نوسب الار هزي األ عتو ظ

 بو ذلاك قيما سنصل درب

 رالوم دور يزال مان او
 0# ١ هطالوررل ولورا زغر ورم ا

 روحا مكر دامو اع
 000 ماراح |١ ٠١ هد



 1 روقااب تروج ريش

 | انوع كر ماوديندرعنا 0 رشاقه كارا قير”
 1 يلق ليلا يلامولا وزر اويلي وناعم نبل ارضلاو موبي لا سر طل فعن

 | افلا رعرفلا واط رن هول فايس بانا طعن

 ظ : ذو م ديو أ شرع عجول رامز طم ار ارتمابولطعت وكب انضم ليال"

 : نوار نمل ناد نانترازح وا ضفطيصو مويا واعوني هاواي ص اداداد 7 1

 1 اا او اولتخا مديل ناو والا ن اضمولا مويواضقوبي ن] لبن ين اضم مانا ع 7

 / ردا نصاود نوت حا ماصتريتفوبمد نايك لكصوينر اني دوي ةاروطف) صو /”كالارب 0 "هلام

 ْ مداوي لولا ءانقلا ودا صيدنويواضفلا يبو نال, لهنا ا 2 :

 ٍ ل ولسا ماقام منام رند لغغاراستح و ناهي ناضمر مام سون العااق "كنار 1 - رهيشنلالع
 0 0 وم افسح مرا مدنؤس يرض دامب 1 : 0 2000 ١" هام 7 ا لكما هاهنا 0 0

 | تلة صيلرصح نس ةيجريسماءاوؤخن امهعوفلا نى ىور رقما رودذ لوخ 20-0 0 0رافادخالا

 اديروو ف جزر
1 7 

 يااا ملام م علو إعلاء ولع يلا ملا داتا صرجسلا |. وح

 امري ف وللا دي مرح ولاول دن ضم او يخ
 ْ سانا ”لاوسا لاونعب رتتاس ميمي ليكم | كبدضنستم سوي وذل
 ١ للذلعمالا ارتريا ةلازور يو ونخ نونكلل ةولضاالا تبغ هما ةولضؤضم ا امي ء

 والا عع

 1 - 15 1-1 20 ا 6

 دلي فال 0 02 هي
 ذيإ) : 02

 ل يي "د اهيالإلا 75 0 0
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